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ZEBEDEO. kantoro.

TOBIO, majstro-botisto.

MARTO, lia cdzino.

ESKO
IVAROI "^'

^''^••

NIKO, maristo.

JANJO, lia filino, zorgatino de Tobio.

miCjo vilkastus.

KRISJO, juna foristo.

KARRI, bicnmastro.

GRETO, lia cdukatino.

JAKOBO, lignoulsto.

ZAKARIO, frato dc Marto, cksigita policisto.

ANDREO, tajloro kaj klarnctludanto.

TIMOTEO, violonlsto.

ERIKO, hclpa juanto.

KARLO dc Lenjo.

PATRO dc Timotco.

ANJO, maljunulino.

VIRINO en la domo dc Karri.

GASTOJ kaj KROMGASTOJ jc la cdzia fcsto.

Loko dc agado: TAVASTLANDO. (Gubcrnio en

Finnlando.)
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kto unua.

(ambro de Tobio : en la fundo pordo kaj fenestro, dekstre
tablo, maldekstre flanka pordo kaj pli antae je sama flanko
benko kaj sur i la iloj de botisto. JANJO sidas apud la

tablo trikante trumpon, ESKO e la benko kudrante.)

ESKO. Janjo! Cu nc ordonis mia patrino, ckirante

vilaon, kc mi por la vojao, nomc mia cdzivojago,

vcstiu kaj cstu cn fiana kostumu kiam i rcvenos?

JANJO. Kaj ordonis vin prcni cl la subtcgmcnta

ambro la frakon dc via patro, apelon, ruan vcton

kaj pantaloneton.

ESKO (fianken metas sian laborajon). Diablol Mi

devas rapidi, ar paon mi faros, al kiu oni ne ridu.

(Foriras tra la pordo cn la fundo.)

JANJO. Anta ol mi li edzios kaj pro tio rajtos

heredi la kvincent talerojn, kiel ordonas la testamento,

kaj mi iiin pcrdos. Scd miloj da taleroj nenion valoras

komparc jc mia Krisjo, sc ni nur fojc apartenos unu

al ia alia; kaj nun n^i kredas ke tiu mia espero baldau

pienumios. (Krisjo cnvcnas). Krisjol Kicl vi kuraas

veni ticn i!

KRISJO. u ne la virinao forestas?

JANJO. Jes. i ekiris al la preejvilao.

KRISJO. Kaj Tobio mem ajnas sarki sian terpom-



kampon. sed kie trovias iliaj fiioj, kie la hirtharega

Esko?

JANJO. Silentul En la subtegmenta ambro li estas

sin vestanta por fianio.

KRISCjO. Cu por fianio?

JANJO. Li senprokraste ekiros al sia edziofesto kune

kun Mijo Vilkastus.

KRISCJO. La afcro do cfcktivios?

JANJO. Certe. Ili rapidas, ar vi la botiston asignis

al la juejo por ricevi edzipermeson.

KRISCjO. Kaj tamcn ili edzigas sian filon duonjaron

anta ol li farias plenaa.

JANJO. Nun iia patrino iris por inviti la kantoron

tien i por ke li skribu la permesateston de lia patro.

KRISJO. Jen ni perdos kvincent talerojn. La filo

de ia botisto ilin rabas de ni, n^algra tio ke vi estas

pliaa ol li. Mil diablojl La mailarkapa kaporalo, kial

II faris tian strangan testamenton? »Tiu, kiu unue

edzios a edzinios», i difinas. u tiu estas prudenta

kondio je kiu li dependigas la heredrajton? Pro kio

ne doni ion al unu a partigi ia sumon inter amba,
tiam ni nun evitus la korirantan agrenon. La perdo

min ne malojigas, sed la malagrablao! — Alimaniere

ccrte farius, se la scvera sorto ne estus elektinta la

botiston kiel vian zorganton; sed eble ili jano je morto

de via patrino tion celis kaj nun atingis la celon. Pesto

prenu la botiston!

JANJO. Marto estas pii riproinda ol Tobio. Estas

ja edzino, kiu regas kaj konsilas tie ci. La botisto, la

filoj kaj mi devas sin obei. §i iam malafable agis



kontra mi, precipe, de kiam iii konvinkiis, ke la espero

edzinigi min kun iiia malsprita fiio, estis vana.

KRISJO. i ja estas la konata Marto de botisto.

JANJO. Ho, se mia patro estus tie ci! Kiel li povis

lasi sian edzinon kaj infanon kaj forkuri ai fremdaj

landoj!

KRISJO. Mi ion audis pH li.

JANJO. PH mia patro! Kion vi audis? <^

KRISCjO. Ke Ii ree trovias en Finnlando; oni

rakontas, ke li estas vidita en Abo.

JANJO. Sed la puno minacas Iin.

KRISCJO. Kelktagan areston la lego ordonas^al

maristo, forkurinta el sia ipo. Sed lian aferon "^malse-

verigas tio, ke pii oi duono de la sipanaro foHasis la

saman Sipon dum la sama vojao, kio pruvas, ke ekzistis

malustafoj e la cfoj. — Nun, Marto venas.

JANJO. Forrapidu, Krisjo!

KRiSJO. i jam atingis la stuparon.

JANJO. Ni cstos perditaj.

KRISCJO. Neniä danero. (Marto cnvenas.)

MARTO. Krisjo en mia domo? For de tie ci! Jcn

la pordo antaii vi.

KRISCJO. Malantau mi i estas, sed antau mi estas

la fama Marto de botisto, kaj jen staras Kriscjo, fianco

de sia zorgatino, juna kaj brava foristo. Via bofilo

vi ja povas nomi Iin.

MARTO. For cl mia cambro, sentaugulo! "^

JANJO. Iru tuj, Kriscjo, ne disputu kun i.

KRISCJO. Ni fariu de nun geamikoj, Marto mia,

car mi ne plu malhelpos vin gajni la kvincent talerojn;

ilin vi tiel lerte havigas ai via Esko.



MARTO. Malbenita viro, cu vi ne foriras dc tie ci?

JANJO. Obcu min, Kriscjo!

KRISCjO. Infcro vin englutos pro tiuj kvincent

taleroj. Baldafi nia tuta paroo kaj multaj najbara)

parooj rcsonos dc la kanto, kiun mi nomos: »Marto dc

botisto.» (Foriras. Marto jctas boton post li.)

MARTO. Fulgulo!

ESKO (cl la subtegmcnta dambro). Kia bruo tie

malsuprc?

MARTO (ai Janjo). Malspritulino! Cu mi ne malpcr-

mcsis vin komunikii kun li?

JANJO. Kion fari? Mi ne invitis Iin.

MARTO. Fcrmu la buon kaj donu la trikajon cl

viaj ungcgoj. Cu cc unu colon i longiis hodia? For!

Rapidu ai la kampo por särki kaj resendu Tobion.

(Janjo iras.) Kion vi faras tie supre?

ESKO (en la subtegmcnta cambro). Nu, mi vcstias

por la edziofcsto, kiel estis ordono.

MARTO. Rapidu do, tcstudo! Balda alvenos la

kantoro kaj Micjo.

ESKO (supre). Tuj mi cstos preta; mi fus surprenas

la pantalonon de la patro.

MARTO (apartc). Bone mi scias, ke tiu edzivojao

rce kauzos multc da ridfamoj; ar li estas stultulo,

obstina kicl maljuna bovoviro kaj ccltabulo de ciu

erculo. Certe mi, Dio tion scias, laupove klopodis Iin

eduki, U per konsiloj cu per vipo, sed io estis vanc:

alportita akvo ne restas en la puto. — Ivaro ankorau

ne ajnas esti hejme kaj jam hicra li ekiris vilaon, la

idao; sed sciu, mi estas ree moligonta vian dorson.



atendu nur! Oni devas fari sian eblon. La krimo postulas

punon, u i cdifas a malc; la puno dcvas sckvi. —
Du filojn mi posedas: unu estas naivegulo, la dua kaptita

de malvirto, de loko al loko diboeme vagadas. (Tobio

vcnas.)

TOBIO. Vi jam rcvcnis, Marto. Kion diris la kantoro?

MARTO. Kion li diris! Jcn mi dcvas kuri icn, dum

vi sidas hejme, kiei pik-aso, indiferenta pri äo.

TOBIO. Nu, Marto, tio ja okazis lau via propra volo.

MARTO. Kion fari, ar mi cstas la sola agemulo en

tiu domo, iuj aliaj estas mizeraj malrapiduloj?

TOBIO. Cu venos la kantoro?

MARTO. Pro kio li ne vcnus, se oni Iin venigas.

TOBIO. Kiel vi do mcditas pri vojao dc Esko?

MARTO. Ke li etu sakon sur la dorson kaj ckiru al

domo de la fianäno kune kun Mijo Vilkastus.

TOBIO. Cu ni ne donu al iii evalon?

MARTO. Revenantc kun la juna cdzino, iii prenu

potan cvalon; scd de tie ci iii marsu piedc.

TOBIO. Sed pripcnsu, Marto, li cstas filo de majstro,

kaj mem ankau baldau atingos la saman indecon, pro

tio la piedmaro ajnus ebic iom nekonvena kaj eble ec

hontiga por la peka koro dc 1' homo.

MARTO. Hontiga! Bone es tus, se tiu entrcprcno ne

alportus al li pii da honto; sed mi supozas ke dckojn da

ridinda|OJ li liveros, car li havas malspritan originon, vi

scias.

TOBIO. Cu mia Esko cstus malsprita? Tian mensogon

kaj kalumnion la envio elpensis. »Cu mi estas freneza,

kvankam oni ticl min nomas», oni kantas. — Esko ne
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estas malsprita, li estas egale sprita kiel lia patro, nome

mi; li tute similas al mi kiel anime tiel korpe. Li ne

estas malsaa, nur iom obstina, kion pruvas e lia hararo,

kiu estas blanka kaj rigide hirta, kiel e la maljunulo

mem tic i. Unuvortc: ii cstas inda filo dc sia patro, li

cstas mia vcra bildo. (Esko cnvcnas cdzivcstita.)

MARTO. Vcra maldelikatulo. Scd nun nc cstas okazo

sin cni; ar la afcro konccrnas kvinccnt talerojn. Al

Janjo mi ilin ne lasos, ne, kvankam mia jupo kiel sako

estus kuntirota super la kapon kaj mi estus etota en

profundcgaon.

ESKO. Nu, kicl mi plaas al vi, panjo?

TOBIO. Hcj, Esko! Kun mia apclo kaj mia frako!

La sama frako en kiu mi antau dudek unu jaroj estis

benata por edzeco kun Marto, ajnas al mi kvazaii

en via formo mi rigardus min mem dudek unu jarojn

malantaue en la tempo. Tiam vi ne estis pii granda oi

pugno kaj mankis ankorau kvin monatoj gis via naskio.

Sed tiel anias la mondo; tiam simila al senfeligita

sciuro kaj nun apenau trovante spacon en tiu sama

frako; jes, tiel anias ia mondo, Esko mia.

ESKO. Nu, kiel mi plaas al vi, panjo?

MARTO. (Sidas apud la tablo, trikante trumpon,

kiun Janjo lasis.) Jes, kiel plaas al mi? Tiu vestaro

bone taugas, mallertulo.

ESKO. Kiel sidas la dorsflanko de 1' frako dum mi

iras al Ia pordo? Rigardu min atente de malantaue.

(iras al la pordo.)

TOBIO. Bonege! Vi pasas impone kvazaö dragon-

evalo.
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ESKO. Sed nun tsias la demando, pajo, kiel la frako

sidas sur mia dorso.

MARTO. i sidas kiel plej bone i povas sidi sen selo,

vi lignocevalo!

TO BIO. Bonc, tre bone i sidas.

ESKO (sin turnas kaj rapidas ai la patro). Pajo, u
vi uste scias kaj perceptas ai kio mi ekiros?

TOBIO. Ho jcsl Fclian vojaon! Fclionl mi diras.

Floru kaj vivu longe! Jes, certc vi atingos longan vivon,

mi tion scias, ar la unua vorto, kiun vi, estante

infano, balbutis, estis »panon>>.

ESKO. Mi esperas ke i anka estu mia lasta. — Mi

ekiros ai mia edziofesto, pajo.

TOBIO. Dio sekvu vin, filo mia, kaj donu ai vi

prosperon. Ni iuj benu por vi, kiu nun komencas novan

vivon. Multaj dancroj povas vin renkonti sur tiu

vojao, e la morto, kaj memoru, ke ankau vi estas

granda pekulo.

ESKO. Ni ciuj estas pckuloj, pardonu nin Dio. —
Mi prenas gravan paon, pajo.

TOBIO. Mi komprenas.

ESKO. Mi ne aludas tian trotpaon per miaj piedoj.

tute ne.

TOBIO. Mi komprenas. Vi aludas ai la granda lano,

kiu nun ai vi okazos per via edzio; jen la grava pao.

ESKO. uste tion mi aludas.

TOBIO. Ni komprenas unu la aiian, kvankam kelkfoje

ni esprimas nin iom aligorie kaj distingite; ni ne estas

malspritaj.



10

ESKO. AI malspriteco mi koleras kaj furiozas kiel

fihundo; scd iuj ne riccvis spritccon.

TOBIO. Vi cstas prava, fiio mial — Adu, mi rakontos

ai vi okazintajon el la biblio. Estis foje piulo, nomita

Tobio kaj li havis filon, kiu estis ekironta por edzii.

Atentu, Esko, mia nomo ankau estas Tobio kaj mi ankaö

havas filon, kiu intencas edzii.

ESKO. Mirinda koincido! Cu estis ankau iii ambau

botistoj?

TOBIO. Tion mi ne bonc memoras, sed mi krcdas ke

tiel estis. — Kiel mi jam diris, iii estis piaj homoj; kaj,

car nun la filo ekiris por sin svati ai la virino, kiu jam

sep fiancojn havis, sed iii ciuj estis mortigitaj de diablo

pro ilia profana amo ai la junulino . .

.

ESKO. Sed mia amo estas pura, ne pasio de 1' karno,

nck dczirego dc 1' okuloj.

TOBIO. Mi ja krcdas, ke ticl estas; sed la diablo tamen

povas eljeti kaptilojn kaj rctojn por vin pereigi dum tiu

vojao.

JESKO. Pii oi diablon kun siaj retoj, mi timas la ligno-

uiston en la sama vilao, kie Grcto servas. De rusa

kolportisto, Timoteo, mi sciiis, ke tiu larvo inklinas

ai la knabino. Sed li ja cstas nur lignouisto, mizera

mordetanto, kiu neniam povas esperi farii majstro,

kiun indecon mi eble atingos jam je la proksima jucja

kunsido. Jes, li cstas mia rivalo, sed lausajne ne tre

dancra.

TOBIO. uste kaj prave dirite. Ciam kaj en cio niaj

karakteroj samias. Via kurao pii kaj pii grandias! —
Sed kie mi interrompis mian rakonton? — Nu, la mal-
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astcco atakis tiujn scp kaj pro tio ili cstis mortigitaj. —
Auskultu picgc. Esko, mi rakontas cl Ia biblio.

ESKO. Mi siicntas kicl muro.

TOBiO. Kaj ar nun la filo de Tobio ekiris por edzii,

anelo de Dio alvenis. Auskultu, Esko!

ESKO. Kicl muro.

TOBIO. Angelo cl cielo alvenis kaj proponis farii

svatisto ai juna Tobio, kiu volonte Iin akceptis; kaj

iii pais, paadis kune laulongc la stonan vojon; sed

alvenintc ai rivero, la filo de Tobio late ekkriis; ar

granda fio . .

.

ESKO (ai Marto). Panjo, cu vi ankau metis haringetojn

en la porvojaan sakon?

MARTO. Ho, ridinduloj, patro kaj filo. La kantoro

venas. (AI Esko.) Vi ricevos dckkilogran^on da haringetoj

en vian sakon, car mi scias, ke malpli ne suficas. (Iras

maldekstren.)

TOBIO (rigardantc tra la fenestro). JMarto estas

prava. La kantoro jam estas videbia sur [la erikejo; mi

iros Iin renkonti. (Iras.)

ESKO (sola). »Jen la mondo anias», diris pajo.

Gardu min! Grava paso! Jes, vere, se oni tion funde

en la koro meditas. Nun ne estas tempo de ludo nek de

Icrco. Strangaj sen to j en nuna momcnto movias en

mia korpo de kapo gis kalkano. Estas antaugusto dc

edziofesta ojo. (iras tien kaj reen.) Ho, kiam Esko

de botisto edzias, tiam la mondo rcnversios. Tiam

oni mesos kaj kantos kaj post la solena edzoligo mi mem
komencos la psalmon: »Tuta mondo nun gajiu.> Mi

devas plori. (Vias siajn okulojn.) Sed cu la ploro
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ankora povus ani la aferon? Tute ne; mi do kura-

iu kaj kantu edzian kanton, kiun mi jam lernis en

mia infaneco. Oni devas konfesi, ke tiu kanto estas bela

kaj arma, tamen mi volus aldoni kelkajn rekantajojn,

tiel farante la tonon pli forta kaj vigla. Jen i estas:

(Kantas.)

Edzifesto iujn okupas,

Maloja nur ajnas knabin';

Adiauo ei hejmo in premas,

i tamen fianon atendas.

Sur kampo karulo jam vcnas,

Lin garboj beiege irkaiias.

Jes, sed nun mi volus aldoni jenon. (Kantas.)

Tiluli*, tiluir,

tiiuiilu liluli'!

Nun la dua strofo:

Trccga bruad' komcncias,

Dc ojo resonas la dom*.

Ne ploras plu^la fianin',

La estonto gajigas in.

Kun kron' de honor' sur la kapo

i dancas kaj buo ridetas.

Tiluir/tlluli'!

Tilulilu liluli'1
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La tria strofo:

Jam pasis carmega la jaro,

Similä ai sono, kaj nun

§i kantas ai sia infano

Pri land' de felico kaj am',

Kies altaj monioj vidias

En tia ia malproksimeco.

Tiluli*. tiluli',

Tiiulilu liluli'!

Kaj nun la kvara strofo . .

.

MARTO (je la flankpordo). Cu vi volas fermi la

faukon, rano, ati u vi deziras, ke mi dancigu la vipon

sur via dorso? Gardu vin! Li volas imiti kokkrion, la

kokaco! (Malaperas.)

ESKO (sola). Mi sentas treegan emocion kaj mia

koro estas kvazau brulanta pecbulo, pro tio, ke mi tiel

arde pensas pri Greto kaj la edzio. — Greto! mi sentas

kapturnion memorante, ke mi baldau unuios kun vi,

au ke mi farios vi kaj vi farios mi, alivortc, Esko far-

ios Greto kaj Greto farios Esko; oni do nomu nin

U Esko- Greto cu Greto- Esko. Jes, eternan fidelecon

mi juras ai vi, Greto mia; kaj se la malica satano, kiu

gis la fino de la mondao insidas nin, se li, mi diras,

min tiel friponigus, ke mi en mia blindeco alian virinon

kisus, batu min tiam kontratJ la buegon, tiel faru.

Greto, gis la dentoj klakos en la fauko. ar li, kiu liber-

vole faris sanktan Juron pri fideleco kaj gin rompis. Iin

tero kaj cielo malbenu kaj lia kapo estu dispistata; estu

dirite. (Tobio kaj Zebedeo alvenas.)
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TOBIO (malfcrmante la pordon ai Zcbedeo). Bonvolu

eniri, kantoro!

ZEBEDEO. Bonan tagon, junulo!

ESKO. Estu bonveninta, kantoro! Gravaj kaj uraj

afero j nun postulas vian Icrtccon por ke cio fariu

lalcc. Mi nun — Dio gardu nin, Ia junulojn, komcncis

pctolcrci, mi ankau, kaj intcncis havigi ai Mijo Vilkas-

tus novan ccmizon. ^

TOBIO. Jcn kicl flankvojc li csprimas sian intcncon.

Hi hi hi! — Scd la kantoro jam scias Ia afcron.

ESKO. La afero cstas jcna, sinjor* kantoro.

ZEBEDEO. Mi jam scias. Via patro gin sciigis ai

mi; jcs ml scias kaj akuratc konsidcris kaj pripcnsis kiel

la pcrmcsatcsto dc via patro cstas skribota.

ESKO. Ccfc cstas, ke cio okazu lalec.

ZEBEDEO. Komprcncble. Mi skribas Ia tekston kaj

via patro descgnas sube sian parafon, kiu cstas atcstata.

ESKO. Li desegnas sian parafon ka) mi faras same.

ZEBEDEO. Via parafo cstas ne ncccsa.

ESKO. Lau mia prudcntao i cstas ncccsa por ke

estu lalcc.

ZEBEDEO. Junulo, u vi volas disputi kun maljunaj

pcrsonoj?

TOBIO. Esko.

ESKO. Mi ne disputas, scd mi ne povas kompreni,

kial mia propra parafo cstas ncncccsa. En tiu afero mi

ja cstas la cefa persono kaj pro tio mia nomo ne manku

en la atesto.

' Pago ai svatisto.
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ZEBEOEO. Certe i devas tie trovii, sed en la teksto.

Sube estas nomo kaj parafo de via patro, apud §i ia

nomo de atestanto kaj plej sube »Zebedeo, kantoro'^.

TOBIO. Nu, eblc vi komprcnas?

ZEBEDEO. Ticl oni dcvas procedi. Kiu farios

atestanto?

TOBIO. Mijo Vilkastus estas plej tattga. Li estas

svatisto de Esko kaj Iin ankau akompanas ai la edzio-

festo. Lau interkonsento li jam devus esti tie ci. Ekiru,

Esko, por informii pri li.

ZEBEDEO. Jes, junulo, iru.

ESKO. Mi rapidas, ar jam uras. (Iras.)

ZEBEDEO. Cu vi vizitis prccjon hiera?

TOBIO. Ne, Dio pardonu min.

ZEBEDEO. Domae, domae, granda domao.

Johano Kurkelo tie predikis tiel, ke resonis la muroj

en tempio de 1' Sinjoro.

TOBIO. Johano Kurkelo! Jen filo de riculo sukcesas,

kontraue farias kun malriulo. — Cu vcre Johano jam

aperis en la predikkatedro? Mi konas Iin jam de lia

infaneco kaj ajnis li ai mi iom naivega, tamen li nun

estas magistro.

ZEBEDEO. Gimnaziano, gis plue gimnaziano; sed

en tiu junulo loas spirito de 1' Sinjoro. Se vi estus Iin

vidinta en la predikujo kaj adinta liajn vortojn, mi

vetas, ke cc viajn renojn li estus tremiginta. Ccrte li

unue estis paleta kaj lia voo tremetis. Sed balda li

sin orientis. ruiis kiel fajra forno kaj skuante la kapon

laute kriis: »vekiu, kiu dormas, vekiu, kiu dormas». —
En du partojn li dividis sian predikon; la unua temis pri
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teruraoj de infero, la dua pri ojoj de ielo. — Ho, ho,

tia knabo! Angelon de 1' Sinjoro li sin^ilis, kiam li varme

komentariis, vitante kaj spiregante. Kaj fine vidiis

la efiko de lia patozo: subite dola en^ocio kaptis ia

virinaron en la preejo kaj poste mallata kaj daranta

ploreto adiis, kiel iam okazas je trafo de la Vorto.

TOBIO. KaJ lalviroj?

ZEBEDEO. Ili longe sidis rigidaj kvaza tipoj.

TOBIO. Tion mi kredas. La virino cstas felia. Si

savos sian animon pro sia impresema koro; kredu min,

kantoro, certe inter ni pli multaj pereos ol inter ia virinoj.

ZEBEDEO. Bedarinde vi estas prava, tion pruvas

la iutagaj ekzemploj. Tio i vidias anka en la kun-

venoj sabatvespere e la pastra hclpanto — vere religia

viro — la virinoj iam eestas pii n^ultnombre ol la viroj;

la virinoj tien rapidas are, sed nur malofte n^i tie vidas

viron. Iliaj koroj estas hardiintaj, jes hardiintaj.

Sed sub severa postulo ec virbesto naskas, diras la pro*

verbo, kaj tiel okazis dum la prcdiko de Johano. Longe

li plorigis la virinojn antau ol la Vorto faris impreson

ce la viroj; fine doninte ai iii kelkajn flamajn rigardojn

kaj forte kriante:»e pri tiu prcdiko vi fojc estos responda»,

vidu, la mentono ce kelkaj maljunuloj tremetis kaj la

hartufoj aneliis. Kaj nun, kiam li alvenis ai la dua

parto de sia prediko kaj komencis pentre priskribi la

ielon, tiam peza muado adiis en la tuta preejo,

kiel en la arbaro dum hajlas kaj fulmotondras en la

alteco; kaj ne ec unu okulo restis seka, Tia cstis la

hieraa diservo, kies carmon vi, Tobio, ne uis.

TOBIO. Certe min malhelpis je tio diablo, la malnova
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intrigulo. La Ciopovulo gardu tiun junulon, kiu eble

iam konvertos la duonan mondon. — Kiel li sin klarigis

kun la proklamoj?

ZEBEDEO. Vcrdirc, la flnna traduko Iin trccmbaras.

is, nu, li ja estis komencanto. En granda embaraso

li estis kaj sen mia helpo eble estus okazinta malsukceso.

TOBIO. Kiel li proklamis pri la edziatesto de Esko?

ZEBEDEO. Bone. — Jes, vi edzigas vian filon. Sed

mi volas vin demandi: u vi bone infornrtiis pri la ka-

raktcro dc via estonta bofilino? Mcmoru, plibone cstas

sub gutanta tegmenta defluilo ol unuigita kun malbona

virino.

TOBIO. Oni ascrtas, kc i cstas asta knabino. Vi

ja scias, Greto de Karri. Bonmora kaj modesta junulino.

Kiu estus kredinta, ke la afero tiel sukcesus? Unue i
estis kiel muo, sed kreskis kiel bovon, jen ia komenco:

En lasta printempo, kiam Esko kune kun Mijo Vilkastus

vizitis sorulon, li konatiis kun la knabino, dun^ iii

en sama domo atendis la hejmrevenontan sorulon.

Mijo observis kelkajn ekrigardojn inter Esko kaj Greto.

Li divenis la situacion, brave uzis la okazon, fariis

svatisto kaj la afero sukcesis bonege.

ZEBEDEO. Cu cio sin bazas sur tio?

TOBIO. Ne tute; en somero, du semajnojn post la

festo de Sankta Johano, la afero estis sankciata de Karri

kaj mi. Tio okazis en Ia Mezvoja drinkejo, kie ni renkontis

unu la alian veturante ai Ia urbo. Ha, la manpremojn

kaj postnegocan regalon! Kia plezuro dum la tuta tago

kaj e iom dum la sekvinta! Hi hi hil

i - l( Botlttoj.
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ZEBEDEO. Cu mi en la atcsto nomos la junuHnon

servistino au edukatino dc Karri?

TOBIO. lii ciam agis kun i kiel kun edukatino ka)

tute malria i ne ajnas esti; oni ccrtigas, ke sia tenejo

enhavas divcrsajn ajojn. Du tagojn post la edziofcsto

la pakveturiloj, lau intcrkoi^cnto, alvenos tien ci. —
Hodiau Esko kaj Micjo ekiros, morgaii iii alvenos ai

hcjmo de la fiancino ticl frue, ke iii ankorau havos

ten^pon prizorgi la edziproklamon por proksima

dimanco, kiam la unua proklamo okazos.^ La inter-

tempon gis la sankcio Micjo pasigos e tieaj parencoj

kaj Esko en hcjmo dc la fiancino botlaborante. Mi

supozas, ke tiu tempo farios ai li plezurcga.

ZEBEDEO. Plezurcga la tempo fariis por Jakobo

dum atendo ai la junulino RaReio. Pardonu min, botisto!

Mi kutimas ciam rekte eldiri miajn pensojn, cc kvankam

iii malplaus ai la askultanto. — Mi scias, ke ia stranga

testamcnto devigas vian filon, Esko, kaj vian zorgatinon,

Janjo, cdzii kicl eble plej baldau, car, kiu tion unue

faros, estas hcredonta kvincent talerojn. Sajnas ai mi,

ke via filo farios la fcliculo; sed atentu, Tobio! Esko

estas viro, li havas patron kaj patrinon, hejmon kaj

metion, lia cstontcco do ja estas certa. Janjo, malc,

estas orfino kaj malria; ai si estas »marco tie, koto ci

tie, seka nenie». Kaj atentu plue: si estas pliaa oi Esko.

Mi ne diras pii. Vi komprcnas?

TOBIO. Mi komprcnas vin. Sed ciuj en la mondo

' En Finnlando edzio estas proklamota en tri intersek-

vaj dimancoj antäu la sankcio.
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loas sur ia erikeju, sur la seka erikejo kun aleno en la

mano. Nuntempe ekzistas botistoj ie kiel grizaj katoj,

emaj eliri la okulojn unu de la alia. La terura malsato

certc nin n^inacus, se mi ne posedus terpontkampeton

kaj du malgrandajn herbejaojn apud la nAarco, kiuj

ebligas nutri bovinon. Sed estas peniga laboro inter

arbetoj kaj tipoj. Fine mi do ricevas laktoguton en

mian kuveton kaj iafoje ec butereron sur mian panpecon.

Jes, bona kantoro, la malriculo devas klopodi per ungoj

kaj dentoj por gajni sian porvivon.

ZEBEDEO. Certe la malrieco ne estas honto nek

krimo, sed tamen peza aro, kaj la riulo estu dank-

ema. Pru tio, botisto, mi kuraas diri ai vi kelkajn vort<

ojn, kuraas vin riproi pro via maldankemeco ai Li,

de kiu io bona venas. Vi estas pii bonhava oi kontraiie;

ia pano neniam mankis ai vi, vi posedas cevalon kaj

bovinon kaj mi scias, ke iam atune vi bovidon kaj

porkidon buas; tamen vi nomas vin malrica.

TOBIO. Hi hi hi! Vi estas prava; verdire neniam

mankis la pano kaj iam kelkaj arentmoneroj tintas

en fundo de mia sako. Pro tio dank' ai Dio!

ZEBEDEO. Do, estante bonhavulo, vi povas cedi

tiun heredajon ai malriulino, tion vi devas fari kaj ne

gin proprigi ai vi mem per maljusto.

TOBIO. Tio koncernas ai Marto. En kelkaj afero
j

mi permesas Iin agi lau ia propra volo kaj jen estas

unu el iii. Kaj tial mi ne kontraudiras nek malhelpas.

ZEBEDEO. Lau lego vi, kaj ne via edzino, estas

kuratoro de Janjo.
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TOBIO. io dcpcndas dc Marto kaj mi devas obei

in; nenio helpas. Aliparte, kiu povas min kulpigi pri

malrajta proprigo dc la hcrcdajo? Mi rajtigas mian filon

edzii, ar li tion humile petas, kaj se li cdzias antaö

ol Janjo, li ricevos la heredaon, tiel klare diras la testa-

mento. Mi ankora vin fojc demandas, u tio cstas mal-

praveco?

ZEBEDEO. Nu, nc, sc vi nur nc senkaze malhelpas

vian zorgatinon edzinii pli frue ol via filo. Pardonu

nnin! mi estas adinta, ke ia foristo Krisjo amas la

junulinon kaj i amas Iin, sed vi de iuj fortoj malhelpas

ilian unuion.

TOBIO. Estas vcrc; mi kontrastaras la afcron por

la bono de Janjo mem. La foristo estas nesincera viro,

granda ruzulo kaj plena de intrigoj. Certe tre mizera

sorto atendas junulinon, kiun li tromplogos edzinii

kun si. Kredu min, bona kantoro, li estas ia plej granda

kanajlo cn nia paroo. Jcn kelkaj cl liaj petolafoj: Vi,

kantoro, ekzemple sidas en la forejo, li prezentas al vi

pipon, vi fumas momcnton, subite vi audas pafbruon

anta la nazo, kaj vi trovias mczc dc pulvofumo, kaj

estu oja, se nur kun doloretanta vizao kaj bruligitaj

brovoj vi foriras dc tic. ('.u vi scias kion li faris al Manjo

Mahlamäki, kiu iom raportais pri li c la cklczia ekza-

mcno dc lcgoscio? Li etis cn brutarcjon dc kompatinda

Manjo saketon entenantan salon, malton, latunan ringon

kaj tri cvaldcntojn. Li mcm bone sciis, kc tiaj objcktoj

ncnlon efikas, scd li anka sciis la supcrsticmon dc

Manjo. Kaj kion faris Manjo? Kvazau sago i\ flugis
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ai la pastrejo kun la sorcsaketo en Ia mano. Ho, kid la

preposto Krisjon riprois. Tia estas la viro.

ZEBEDEO. Scriozcco kaj vcrcco estas kolonoj de

r vivo kaj mi malamas malseriozajn intrigojn, tamen

pro tio oni ne devas jui la honrton malinda.

TO BIO. Sed mi bone konas iin kaj ne permesas mian

zorgatinon edzinii kun li antau oi min lego devigas,

kaj tiam la junulino kulpigu sin mem, car mi faris mian

eblon. Kaj dum la afero de Janjo tiel implikias, okaz*

as, ke mia filo fervore kaj nekontrastareble volas

edzii kaj mi ne povas Iin deteni de la honorinda etato.

ZEBEDEO. Certe vi povas Iin deteni, se vi volas, gis

li atingos sian 2l:an jaron.

TOBIO. Tio estas afero de Marto kaj mi devas suh-

metii vole-ne>vole. Cetere oni ne povas nin riproi pro

tio, ke ni per permesata maniero profitas al ni. Nun,

Janjo kulpigu sin mem pro tio, ke i rifuzis farii nia

bofilino, spite deziro de Esko, Marto kaj mi. Eble ilian

edzion anka la kaporalo celis per sia testamento.

Li estis stranga viro, melankolia kaj ofte kolerema,

skribis versojn kaj ciam asertis sin la plej malfelica en

la mondo. Sed li tre amis Esko'n kaj Janjo'n, kiuj tiam

estis nurcemizaj infanetoj. Li admiris la rondajn, serioz»

ajn okulojn kaj blankan haregon de Esko, li enamiis

en la milda kaj saa rigardo de Janjo kaj versis pri i.

Li iomete vizitis lernejon en sia juneco.— Nu, kio okazis?

Kelkajn semajnojn antau sia morto li decidis, ke ambau

infanoj estu liaj heredantoj, sed lau stranga kondico.

»Tiu el iii» — li difinis — »kiu unue edzias, heredu kvin.

cent talerojn». Kredeble tiu kondico estis erco, ar li
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iam cmis surpri/i aliain. Jcs, ticl laris la kaporaio.

Kio nun pii konvenus oi edzio dc tiuj ambau junaj

pcrsonoj? Esko slapartc faris sian cblon, sed Janjo ne

konsentis. Pro tio, post cdzio dc Esko, mi kun bona

konscicnco iros ai la prcposto kaj akccptos la talcrojn,

kiuj laöicgc apartcnas ai ni.

ZEBEDEO. Faru kicl ai vi picj bonc ajnas, mi diris

mian opinion malkac, la mia kutimo. Pardonu ai mi,

botisto Tobio, pordonu, mi pctas!

TO BIO. Nu nu, nu nu!

ZEBEDEO. Nun mi slicntu kaj plenumu scnprokrastc

mian taskon. (Elprcnas cl sia poo la skribilaron, kiun

li metas sur la tablon.)

TOBIO. Unu vorton, sinjoro k^ntoro.

ZEBEDEO. Nu, mi audas.

TOBIO. Malgranda cktrinko cbic malkonfuzigus

viajn pcnsojn. Brito Tienhaara loas, kicl vi scias, nur

kelkajn ccntpaojn dc tie ci.

ZEBEDEO. Tobio, la pano cstas krcita ai ni por

mani kaj la akvo por trinki, kvankam la homaro, tiu

mizcra homaro, ebic por ctcrne dcflankiis el la naturo.

TOBIO. La homo cstas pcrdita afo. Sed unu tosto,

bona kantoro, ne domaas, nur aidonos novajn fortojn.

ZEBEDEO. Novajn fortojn! Kicl senpripense parolite!

Novajn fortojn! Sed kial miri; ticl ja diras anka aiiaj,

forgcsante, ke iu ckscito en nia korpo kaj sango kon-

sumas nian vivforton kaj tiu cluzoestas nckompcnscbla.

Jam je la naskio cstas ai iu donita certa kvanto da

tiu forto kaj lau i depcndas ankau nia vivdaQro kaj

kiam |i cstas eluzita la vivfadcno rompias. Tio cstas
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vero, kiun mi observas en la naturo kaj trovas konfirmata

en la libroj. Tion memoradu kaj maipli ofte fleksu la

brakon.

TOBIO. Certc estus bonc vivi iau la Vorto. Sed u
tio okazas? La homo cstas surdema, obstincma kaj

malsaa, ar li ne komprenas kio utilas ai li. Jes, kantoro;

la malsaeco de Ia homaro estas granda kaj iekonata

en la mondo. Pro tio ni devas atenti ai la ekzemploj.

— Nun, jen estas Esko kaj Micjo. (Esko kaj Micjo

envenas.)

ZEBEDEO. lii ne longe devos atendi. (Sidias kaj

ekskribas.)

TOBIO. Nu,~Mijo! Du bravaj junuloj ekiras edzii.

MICJO. Scnprokraste ni devas ekiri.

TOBIO. Tuj, Micjo, tuj. Du bravaj junuloj, kiujn

e renkontanta malsata rabistaro ne timigus.

ESKO. Mi neniam timas, pajo.

TOBIO. Tion mi scias. Sed mi volas vin atentigi

pri io. Antaö nelonge, kiel vi scias, oni proklamis en la

preejo pri granda stelisto, kiu telis de fremdlanda grafo

multajn milojn; pripensu, se vi okaze Iin renkontus sur la

vojo, Iin mailiberigus kaj ricevus rekompencon. Kioma

sumo estas promesata ai kaptinto dc tiu terurulo?

MICJO. Sepcent talcroj.

TOBIO. Sepcent taleroj! Mi diras ai vi amba: akre

rigardu iun, kiun vi renkontas. Memoru ankati lian

cksterajon: mallonga hararo, pintbarbeto kaj nigra

makulo proksime dc la maldekstra naztruo, Iau la anonco.

Vizitu ankau la saulon, loantan en la sama vilao

kicl la fianino de Esko. Kaj se vi renkontus tiun tclist-
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on — kio estus bonsanco — ccrtc vi povus Iin ekkapti,

vi ambau.

ESKO. Tuj mi Inurligus Iin kaj facile vindus kvazaö

infanon. Au cu vi kredas min timi unu viron? Mijo,

palpu tiun brakon, palpu tiun femuron, palpu tiun

genuon!

MIJO (palpas lau admono de Esko). Ja- ah!

ESKO. Ja—ah, Mijo! Sur tiu gcnuo, tutc nuda, mi

martelfrapas la Icdon. Cu vi kredas?

MICJO. Mi kredas, ke vi estas fortulo.

TOBIO. Fortega, fortega kanajlo li estas, mi tion

scias.

ESKO. Rigardu tiujn vangojn; sciu, Mijo, tiu goro

ankora ne sentis guton da brando, neniam ml aperis

en drinkejo, nek noktovagadis por frapi Ia pordojn dc

subtegmentaj dormejoj, kiel multaj aliaj faris; sed tiuj

ja apartenas ai la brutaro, kiuj fine estos lokataj mal-

dekstre, iii apartenas ai la kapraro.

TOBIO. Mi garantias, ke vi estas prava, Esko.

MiCjO. Se mi ne eraras, Esko, vi anta nelonge

ankorau kredis, ke la infanojn oni trovas sub pianko

de vaporbanejo.

ESKO. uste tion mi kredis.

MIJO. Kaj e ankorau vi ne bone scias kiamaniere

la homo envenas mondon.

ESKO. En ci tiun pekan mondon. Custe tiel. —
Kion vi au dis pri miaj laborvizitoj en la paroo?

MICJO. Nur bonon.

ESKO. Mi ne telas, ne.

TOBIO. Kompreneble, tutc ne.
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ESKO. Mi ne steias. Ho ne.

ZEBEDEO. Sst!

TOBIO. Silentu! La kantoro skribas.

ESKO. Tion mi ne faras.

ZEBEDEO. Tobio!

TOBIO. Cu vi bezonas la parafon?

ZEBEDEO. Tien ci vi gin desegnu. (Tobio desegnas

en la atesto sian parafon.)

MIJO (aparte). Kiel finios la edzivojao, mi ne

scias, sed mi estas certa, ke la tuta afero koncerne la

junulinon kaj sian mastron estis nura crco, kvankam

lau opinio de Esko severa vereco. — Nu, fariu kiel ajn,

mi akompanos kaj administros Ia vojamonon dc la

fianco.

ZEBEDEO. Tre bone.

TOBIO. ci estas simpla kaprinhufo, sed gardu sin

iu alia por desegni gin tien.

ZEBEDEO. Pcrdo de honoro.

TOBIO. Pcrdo dc honoro kaj vizito cc mallibercjo!

Severa lego! Sed kiu petis faisc uzi parafon de iu alia?

Estas nur parafo, ekzcmpic jena kaprinhufo, sed ia

signifo estas grava.

ZEBEDEO. Mijo Vilkastus!

TOBIO. IVlijo, desegnu vian parafon. Vi atestu, ke

mi donas cdzipromcson ai mia f ilo.

MICJO. Mi atcstas kaj jc bezono Juras pri tio. (De-

segnas sian parafon.)

ESKO (aparte). Ankaö mia parafo estos tie deseg-

nota.

ZEBEDEO. La rajtigo do estas preta. (AI Tobio.)
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Mi transdonas \n ai vi ka) vi povas ^in transdoni ai

kiu vi volas; tio ne plu konccrnas ai mi.

TO BIO. Mi transdonas gin ai Esko. (Donas rajtigon

ai Esko.)

ESKO. Vi dcvis skribi, kantoro, ke mi prenas tiun

paon propravole.

ZEBEDEO. Mi skribis, kion mi skribis.

TOBIO. Cio cstas preta, mankas nur via porvojaa

sako, kiun vi tuj ekhavos. Mi ne estas kulpa, pro tio,

ke vi devas piediri, scd vi revcnos radbrue, tion mi scias.

El domo dc la fianino ccrtc vi rlccvos cevalon.

MICJO. Mi krcdas, ke iii nin bonc forvcturigos dc tie.

TOBIO. Sendubc, Mijo. Kaj ckvcturantc, tion faru

tiel vcntcgc, ke la koituko de V fianino flirtu kvazaö

militflago, tio faros imponan kaj ficran aspckton.

MICJO. Ni ekvcturos ticl rapidege, ke neniu okulo

distingu la gefiancojn.

TOBIO. Bone dirite, amiko mia. (Esko estas sidiinta

apud la tablo kaj intencas desegni sian parafon en la

pcrmeso-rajtigon.) Esko, kion vi faras?

ESKO. Mia parafo devas esti en la rajtigo.

TOBIO. Esko frenezfis. (Ektiras la rajtigon el liaj

manoj.)

ZEBEDEO. Kia aroganteco, kia senhonteco!

TOBIO. Ha fuulo, kanajlo, aulo! Kiel vi vin kon-

dutas? Stultulo!

ESKO. Se vi ne estus mia patro, mi batus vin, frapus

sur vian buon; sed ar vi cstas mia patro, tio estas

nefarata.

ZEBEDEO. Ega malhumilcco!
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TO BIO. tsko, mi diras ai vi: gardu vin por ke mi ne

doMu ai vi fiancfcstan regalon, jes, tion mi diras..

tSKO. Fcstan regalon! — Mia koiero iom post iom

bolias. (Ekprenas seon kaj gin jctas kontrau la plank-

on.) Ci tiu viro cstas nehumiligebla. (Eliras cl la ambro.)

TOBIO. Pro Kristo, tia knabo!

ZEBEDEO. Scnhonta kaj obstina knabcgo.

TOBIO. Kian penon la infanoj kauzas! Nckredcbic

ai ciu, kiu ilin ne posedas. Danku Dion, kantoro, car

vi rcstis fralo.

ZEBEDEO. Vi cstas prava konccrnc ai mi, nomc

rilatc ai tiu vidpunkto, ke mi estus severa patro, trc

severa.

TOBIO. Severa patro on! ankau nomas min. Scd

U severeco ciam helpas? Estas naturo, kiu altiras la

pegidon ai la arbo. Kaj inter la arboj en la arbaro, kvan-

kam stilo de sama saa mano, tamen unuj estas rektaj,

aliaj kurbaj.

ZEBEDEO. Multc dependas tamen ankaö dc tio,

U dum Ia kreskado oni permcsas kurbion ai la plantido.

TOBIO. ustc kaj sac parolite. Jes, kantoro, estas

kiel mi diras. Nin gepatrojn seninfanaj homoj devus

korc kompati kaj honori. Scd kiu pensas pri tio? (Esko

cnvenas.) Cu vi pluc vidias, mallertulo?

ESKO (aparte). Mi volus daurigi mian koleron-, sed la

situacio estas grava.

MICJO (aparte ai Esko). Rcpaciu Esko!

ESKO. Mi ja klopodas bridi mian humoron. (AI Tobio.)

Pardonu ai mi, patro!

TOBIO. Cu vi tutkorc petas pardonon?
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ESKO. Jcs, tutkorc mi tion pctas.

TO BIO. Nu, mi ne estas ema konservi ion »e la denta

kavao» kaj min konduti kvazau kolerega bovo. Petu

ankau pardonon de la kantoro.

ESKO. Pardonu min, kantoro, ne kau ion en la

denta kavajo kaj ne vin kondutu kvazatj kolerega bovo!

Tio ne konvenas en la mondo. Konkordo kaj amikeco

estas plej dccaj. (Kun ekema voo.) He, jes!

TOBIO. Audu, kiel li scias poroli. Kion vi, kantoro,

nun diras pri li?

ZEBEDEO. Mi ne malamas Iin, tute ne, sed mia

opinio pri lia karaktero estas neanebla.

TOBIO. Jes, jes. Sed la usa murmuro nun estu

forgesata, ne ec unu vorton plu pri pasintaj afero j, ni

ciuj estu ree bonaj kamaradoj. Cetere, pro kio patro kaj

filo disiu malamike unu de V alia. Kaj disimomento ja

ci tiu estas. Esko lasas sian patron kaj patrinon por

firmkunii kun sia edzino. Pri unu afero ml volas vin

demandi en ceesto de atestantoj. Kion vi opiniis pri

Janjo antaii oi Greto aperis?

ESKO. Mi estus edziinta kun i; sed si nur mokis

min, nomis min strigo.

TOBIO. Mi scias, ke multaj erculoj emäs vin nomi

naivega kaj malsaa; sed tio estas pro via vivmaniero,

kiu incitetas ilin, car i iam estis asta kaj neriproinda.

Sed vi poscdas sanan prudcnton, tion mi garantias. —
Ekzamenu Iin, kantoro, provu konfuzigi Iin per implikaj

demandoj; faru tion en nia ceesto!

ZEBEDEO. Pri kio mi demandu Iin?

TOBIO. Ekzemple pri edziofesto kaj ia celo.
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ZEBEDEO. Respondu al mi. junuio! Kio estas la

cclo de edziofcsto?

ESKO. i havas plurajn celojn.

ZEBEDEO. ia cfcdo?

MIJO (aparte al Esko). Ke edzo iu kapo de sia

edzino.

ESKO. Ke edzo iu kapo de sia edzino.

ZEBEDEO. Sed ia icla, ia solena celo?

MICJO (apartc al Esko). Ludo, muziko kaj brulantaj

pajiogarboj.

ESKO. Ludo, muziko kaj brulantaj pajiogarboj.

ZEBEDEO. Junuio, pripensu viajn vortojn!

TOBIO. Esko!

ESKO (apartc kaj dubante rigardante Mijo'n). Au
li mensogetis al mi, a& li estas malsaulo. (Ntalproks-

imias iomete de li.)

TOBIO. Dcmandu Iin pri kreo dc 1' mondo, pri Abra-

hamo kaj Isako.

ZEBEDEO. Mi dcmandas vin: el kio estas la mondo

kreita?

ESKO. ci estas, la diro de almozuloprizorgato de

Hannus, kreita el argilpeceto kaj el nenio.

ZEBEDEO. Sed el kio do estas la argilpeceto

kreita?

ESKO. Nu, nu, ne tiel enprofundiu! — Plue, tion

neniu scias, cc kvankam li estus tiel instruita kiel epis.

kopoj kaj libropresistoj. Estas supcrnatura afcro kaj

la homo estas blinda, Dio hclpu nin!

TOBIO. Blinda, blinda! (Marto envenas el maldekstrc,

en la mano i portas dupartigitan sakon, kies ambau
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partoj estas plenigitaj.) Jen via porvojaa nutrao,

junuloj; kaj nun ekiru!

ESKO. Mi portas la sakon. (Ekprenas sakon de

Marto kaj gin metas sur la ultron.)

MARTO. Jcn ai vi dekdu taieroj por vojaaj kaj

edzifestaj elspczoj, (AI Esko.) Scd vi malspritulo, cu

vi kapablus kalkuli monon?

TOBIO. Mankas ai li sperto. Mijo zorgu pri la mono.

ESKO. Mijo prenu la monon, ml portas la sakon.

MARTO. Jen Micjo! Atentu, ke vi estu parcmaj.

(Donas monon ai Micjo.)

MIJO. Nur ai necesegaj bezonoj i estu uzota.

(Ivaro envcnas.)

ESKO (aparte). Tie Ivaro rcvenas dc noktovagado.

MARTO (ekprenas vipon, kiu pendas sur la muro).

Sentaugulo, kie vi ree vagadis kaj lau permeso de kiu?

Kie vi estis?

IVARO. Ne sur malbona vojo, panjo. Mi iris por

rigardi la hundidojn dc Junttihuhta kaj, car la vapor-

bancjo estis varmigita, mi restis por bani kaj pasigis

la nokton cc la familio.

MARTO. Mi pagos vin por hundidoj kaj banoj!

(Intencas Iin bati.)

TOBIO (malhclpante). Marto, ni pardonu ankorau

ai li ci tiun fojon. Li promesas plibonii. Cu jes?

IVARO. Jes.

MARTO. Liaj promesoj! Li cstas nia turmentisto;

de vilao ai vilao li kuras, nin hontigas kaj malprofitas.

ESKO. Ebic li vizitis Junttihuhta'n por rigardi la

hundidojn.
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IVARO. Ccrte, jcs. (Aparte.) Fi! la brando doloriga^

mian kapon. La petolaoj estis tre malmoderaj en la

supera tenejo de Anttila.

ESKO. Eble li anka banis tie, tio ja estis oportune.

IVARO. Vi cstas prava, kaj bona cstis la vaporvar-

mego, kvankam iom da karbohaiadzo suferigas mian

kapon.

MARTO. Brandhaladzo i cstas, fripono. Kial v>

mcnsogas? Scd mi varmigos vian dorson.

TOBIO. Marto! Atentu ccston dc kantoro.

ZEBEDEO. Mia eesto ne detenu vin de meritita

puno, kiu, okazanta ustatempe, cblc portos belajn

fruktojn.

IVARO. Plaus al la kantoro vidi belajn diverskolor-

ajn fiorojn sur mia dorso; tamen paru n^iajn ultrojn,

panjo, ankora itiun fojon; mi promesas plibonii la
mia povo.

ESKO. Nu. — Kion vi diras, Mijo?

MICJO. Mi pctas pardonon al Ivaro.

ESKO. Mi anka petegas. Ncnio doloriga okazu cn

la momento de mia adiao.

MARTO. Ekiru do. Pro kio vi plu restaas?

MIJO. Nun ni ckiru.

TOBIO. Tri scmajnojr> dcpost la proksima mardo,

ni atendos vian rcvcnon. Ni aranos pro tio malgrandan

bonvenigan salutfeston. Ni tiam c dancu la klar-

ncttonoj dc tajloro Andrco, kaj, se la spaco nc sufios

cn la ambro, ni uzu la plataon ckstcre. Ni esperas,

kc anka vi, kantoro, nin honoru pcr via ccsto.

ZEBEDEO. Mi dankas vin.
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TO BIO. Kaj Ivaro venigu el la urbo diversajn regalaj-

ojn. Kaj tiam montru, ke vi estas fidinda viro!

IVARO. Mi kondutos kiel eble plej bone.

TOBIO. Cio do estas bone! Kaj nun, junuloj, ekiru.

ESKO. Permesu, ke mi kiel adiauon, deklamu kelkajn

versojn, verkitajn dc la mortinta kaporalo.

MARTO. Adiaudeklamo estas nenecesa, nur ekiru.

TOBIO. Ho, Marto, ni auskultu! III estas verkitaj

de la kaporolo kaj ni devas montri dankemon al lia

memoro. — Nu, Esko, iu an^kanto!

ESKO. ci estas militkanto:

Miiittron^peto sonas,

Mi ian voon konas;

La devo min admonas,

Car kapitan' ordonas.

Farias la ribelo,

Ektondras ferbarelo . .

.

Fcrbarcio, i estas kanono ... Cu vi vi dis, kantoro,

la metaikanonojn, kiujn la rusoj veturigis preter la

preejon dum pasinta semajno? Kia bruo, bruego,

klakado kaj krakado fariis!

MARTO. Fermu jam la buon kaj ekmaru, u vi

komprenas?

MiCjO. Nun ni foriru, Esko.

TOBIO. Iru kun beno!

ESKO. Nun ni iru kvazaö pelataj de diablo. — Cu

mi kunprenis cion, kion mi bezonas? Cu mi ion forgesas?
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MARTO. Vi forgesas nenion kaj nun for pii baldafi

oi kutime, kaj ordonu la maldiligentan Janjo'n cniri el

la terpomkampo.

ESKO. Mi ordonos. — Janjo nomis min strigo. —
Cu mi havas iujn necesajn objektojn kun mi?

TOBIO. Jcs jcs, ion vi havas, Esko. Nun adiau,

filo mia!

ESKO. Adiau! Saluton! (Micjo kaj Esko ekiras.)

3 - L« Botistoj.



Akfo dua.

Vasta rambrego en la domo de Karri, en la ambrego
edzifestantoj, viroj kaj virinoj. Okazas edziK'^ofesto de Ja-

kobo kaj Greto. Je levigo de kurtenego oni dancas polkon.

TIMOTEO ludas. La pordo de rambrego estas malfermita

kaj dum la danco oni vjdas en la vestiblo ESKO'N kun
sako sur Ia dorso, kaj MIJO'N.

KARRI (jc CSO dc 1' danco). La gejunuloj oju kaj

la gemaijunuloj gaje rigardu ilian amuzon, au, se plaas

anka iii movu siajn picdojn dancantc. Nun estas

honortago de Jakobo kaj Greto, tiu hela augustotago.

(Du pafoj adias de ekstere.) Pafu, junuloj, sed pafu

mallaute. Ne, pafu tiel, ke la anfibrego tremas kaj la

koro saltas en la brusto! Kaj vi, junulinoj, atentu, ke

la biero ne mankas ai la junuloj tie ekstere. (Unu el la

virinoj iras dckstrcn.) Nu, Jakobo, kicl aspektas ai vi

tiu tago?

JAKOBO. Ho, mastro, i ajnas ai mi cdziofesta;

mi ojas.

KARRI. Kaj tamen vi estas la iama seriozulo. Sed

mi ja konas vian karakteron. Sub la malglata krusto

trovias multe pii, oi oni supozas. Mi diras ai vi: vi

havas kaözon ojegi, ar vi ricevas bonegan edzi-

non.

JAKOBO. Mi tion esperas. —



35

Karri. Bonegan edzinon! — Vcnu tien ci, Greto.

Nu. filinjo mia, kiel placas ai vi esti edzino?

GRETO. Bone gis nun.

KARRI. Tre bone ankau daure,- car nun la afero estas

decidita kaj fiksiis kiel peco ce gudro, kiel kato ce

frea lakto. — Mcmoru: tiu ligilo estas nerompebia, kaj

tio estas bonega, kvankam cbic iomcte timiga. Sed tio

donas indecon ai la ligo, car nun la amiko tute apartenas

ai mi. kaj nur la n^orto nin povas disigi kaj ec la morto

tion ne faras. Mia Liso mortis, mortis frue; sed sin

memori estas mia kaita ojo, kaj alian mia okulo ne

plu sercas. — Sed nun estas ojfesto kaj la malgajajn

pensojn ni forigu. Sed ustc tiu festo fremdigas Greto'n

de mia domo kaj longan tempon mi sentos vian foreston.

GRETO. Kun malgajo ankau mi disias kaj kun

emocio lasas viajn etajn bonkondutajn infanojn.

KARRI. Kvazau ilia propra patrino vi ilin flegis kaj

prizorgis.

GRETO. Kvazau mia propra hejmo tiu domo estis

ai mi.

KARRI. Kaj fidela kvazau propra filino vi min

servis. Mi klopodos vin rekompenci. — Jakobo, mi

scias, ke via manlaboro, tiu larvmordetado, ne tre placas

ai vi, plivole vi marojn fosus kaj tipojn tordus.

JAKOBO. Estas vero, malmulte placas ai mi la

laboro, ai kiu oni min difinis en mia infaneco, vi

ankau scias, ke i estas malmulte profitdona.

KARRI. Pro tio, forjetu lignoblokojn ai diablo kaj

eJ^prenu pioon kaj hakilon! La tutan parton malantau

Kontinmäki ml donacas ai vi. Tie konstruu ai vi hejmon
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kaj senimposteinuzu dum via tuta vivo. La >>Belulinon»

el mia bovinejo vi ricevos kaj duvintran evalidon el

mia evalejo, kaj al via novkonstruado mi plu helpos

vin pcr evala kaj vira forto, kiam la tempo permesas.

JAKOBO. Nobla promcso!

KARRI. En tago de via edziofesto mi tion promesas.

JAKOBO. Duoblan kauzon ni havas hodiau por oji.

GRETO. Mastro, ni nc povas vin sufie danki.

KARRI. Mi nur repagas mian uldon. Unu aferon

mi tamen postulas de vi, Jakobo. Amu Greto'n; bonega

junuiino i estas, kiel mi jam diris, eble i anka estas

iom petolema; tion mi observis, kiam i kapturnigis la

filon de 1' botisto kaj la viro eble ne komprenis la ercon.

Mi tamen kredas, ke li fine gin perceptis. (Dume la

dutenila bierujo irkairis inter ia gastoj.) Jen biero,

Jakobo! Kaj vi, Timoteo, eksonigu la violonon!

TIMOTEO. Vi bone scias, ke Timoteo ne sparas sian

aron. Scd mi devas atentigi la gefianojn, la mastron

kaj la gastojn pri io. Auskultu al mi ciuj! Jen estas:

Mia patro — li loas en dometo en la alia fino de Tvi.

lao, tie loas anka mi — mia patro nome malamas

ciaspecan monduman muzikon kaj min severe mal-

permesis ludi violonon je kia ajn okazo. Li e ne scias,

ke mi violonon posedas; mi gin kaas en tirkesto de

Karlo, mia najbaro. Ni reiru dcnovc al la cefafcro. Se

li nun sciius, ke mi ludis je tiu festo, diablo min prenus.

Senindulge li tuj almezurus diverskoloran jakon al la

knabo kaj min tanus sufie tiel, ke, se vi min post tiu

bastonado vidus, certe min kredus esti de cigano acetita

evalo. Tia maljunulo li estas. Pro tio mi avertas vin
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ne sciigi ai II, ke mi estis ludanta ci tie. Se li rcnkontus

iun cl vi Kaj dcmandus: »Kiu estis ludisto?» Vi rcspondu,

ke vi ne konis iin, au ke estis Mateo Viluksela, au Eriko

Viuvala. Sed atcntu por ne kontraudiri vin mcm. —
Tia estis la afcro, kiun mi volis sciigi ai vi.

KARRI. Trankviliu, Timotco, kaj ellasu rcc cl via

violono gajan polkon!

TIMOTEO. Mi ne paros mian arcon. (Ludas.)

UNU EL LA VIRINOJ. Mastro, la kuiristino deziras

pretigi tablon por la vespermano.

KARRI. Okazu lau sia deziro. Ni do vespermanu

unue kaj poste dancu. (Timotco cesas ludl.) Pretigu

la manotablon. (Oni pretigas la tablon.) Sed kiuju

gastojn mi vidis en la vestiblo? Invitu illn enveni!

(Unu el la virinoj eliras.) Ncniu preteriru la domon dc

edziofesto ne malsckiginte sian goron; tia cstas malnova

kutimo. (Micjo kaj Esko cnvenas.) Ha, niaj printempaj

loejkamaradoj! Envenu, envenu bonvolc!

ESKO. Cojiu, Ia fcstodomo!

KARRI. Estu bonvcnantaj!

MICJO. Pardonu ai ni!

ESKO. Ni ne volas interrompi vian feston, ni nesciis,

ke vi cdzifestls.

KARRI. Ncniu kauzo por pardonpeto dc vi, nek por

malpaco ai ni. Estu bonvcnantaj, bonvolu sidii kaj

partopreni en nia ojo! — Knabinoj, alportu bieron ai la

gastoj! — Ni fcstas cdzion de Greto, mia cdukatino,

kaj de lignosuisto Jakobo.

ESKO. oju, la festodomo! — Ne kredu, mastro, ke
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ni venis por kromgasti, tute ne, ni venis pro aliaj pli

gravaj aferoj.

KARRI. TioM mi bonc scias. Sed mi invitas vin al la

fcsto kaj nun vi estas egale iiidaj gastoj, kicl la aliaj.

MICJO. Ni dankas vin.

ESKO. Ni estas tre dankemaj por la honoro. (Oni

alportas bicron.)

KARRI. Forlasu la dankojn kaj malpezigu la trin-

kujon.

ESKO (kac rigardante Grcto'n. Apartc). Si cstas

bcla, kicl rozo kaj fioro. Kaj kapvestita pcr orkrono!

Mi sentas agreneton en la koro. Oni min trompetis.

Tamcn mi ne montru malbonhumoron nck diru c
vorton pri la afero, se ili nc kolerigos min iamaniere.

(Prcnantc trinkujon dc Mijo.) Sed ilia konduto nc

antadiras malbonon. Ili ja e invitis nin al la festu.

Mi silentu kiel pcrko sur la tono. (Trinkas.)

KARRI. u vi permesas min demandi, kiuj aferoj

kauzis vian vojaon?

ESKO. Ni havas aferojn divcrsspccajn.

KARRI. Eble vi celas denove nian faman aguriston?

ESKO. uste vi divenis.

KARRI. Oni telis dc vi?

ESKO. Nc dc ni, sed dc unu frcmdianda grafo oni

tclis en la urbo Tampere muitajn dckmilojn. Cu la

anonco ankorau nc atingis vian paroon?

KARRI. Nun mi mcmoras; la afero estas ankau jam

cc ni proklamita.

ESKO. Pro tio ni ckiris por sciii de V auguristo, kiu

cstas la stelisto kaj kie oni Iin trovus.
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MIJO. Mi havas krom tio ankaii aferojn kun miaj

i-tieaj parencoj.

ESKO. Rckompcncon dc scpccnt talcroj riccvos tiu,

kiu kaptos la kanajlon kaj Iin transdonos ai la tribunalo.

KARRI. Ticl ja cstas promesite.

ESKO. Oni certigas, ke la grafo cstas trccgc rica.

KARRI. Pro tio li volontc cispczos pluc kclkajn

centojn, se nur la tclisto cstos punita. Mi deziras ai vi

bonancon. — Sed la tablo atcndas nin. iuj bonvole

alpasu. (Ciuj sidias irka la tablo.) Gastoj miaj, ne

paru la regala{ojn, sed satigu vin gis via stomaku

farias ronda kaj velanta kiel sako de pastro!

MIJO. Tia sako estas bonega apogilo por laca kapo.

KARRI, uste jes, Micjo Vilkastus.

ESKO. Kuiu kaj la stomakon irkaprenu, diras

la proverbo. Nur ne okazu ai ni, kiel ai Palo Korppila

ce la edziofesto de Peltola. Du tagojn antau la festo li

fastis, ec ereton ne manis. Vcnis la festvespcro kaj li

malsobriis tiel, ke fine stariante, li pene treniis ai la

herbejo, fosis kavon, tien lokis sian stomakon kaj peze

dormis la sckvantan nokton kaj tagon. Tiel faris Palo.

KARRI. Ni sekvu lian ekzemplon, sed anstatau

dormo, danco malaltigu la stomakon. Violono dc Ti-

moteo vin vigligu.

ESKO. Aiproksimiante la domon, jam je la draej-

monteto ni aiidis tonojn de violono kaj demandis unu

la alian: Cu estas festo ce Karri, car tie muziko tonas

kaj ojo sonas? Estis edziofesto kaj gaja ludo.

KARRI. Timoteo estas unu el la plej lertaj violonistoj.

ESKO. Tia estas ankau Josefo en nia vilao. Lia
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ludo adias je interspaco de tuta kilometro, i penetras

oston kaj medolon kaj la homo sin kredas en ojo de

ielo.

TIMOTEO. En ojo de ielo! Li do estas vera ludisto.

Bedarinde, ke vi ne venigis Iin tien i, ar li estas tiel

mirinda nnuzikisto.

ESKO. Mi nesciis pri i-tiea edziofesto, plueneestis

mia devo havigi ludiston.

TIMOTEO. Pri kio vi do parolas?

ESKO. Pcrsonan imposton anka mi elpagas.

TIMOTEO. Nc murmuru, ar via kapo egalas for-

mikejon.

I:A GASTO. Cu vi cstas disputema, Timotco?

2:A GASTO. iam li estas kolerema, estante ebria.

TIMOTEO. Nur kvin cktrinkojn mi glutis.

KARRI. Pii vi riccvos, se vi volas.

TIMOTEO. Jam suficas. — Scd ml nc toleras tiun

viron.

KARRI. Vi estas devigata Iin toleri; li estas invitita

gasto egale kiel vi.

TIMOTEO. Li babilas malsaaojn.

KARRI. Vi mem vin kondutas malsae; mi tion devas

diri.

TIMOTEO. »Joscfo Oinasmäki ... en ojo de cielo.»

Paroli pri muziko, kvankam oni ne komprenas arton

pii oi porko arentan kuleron.

ESKO. Jes, sinjoro direktoro!

TIMOTEO. Vi estas ruzulo, turko, grandturko kaj

kalmuko.

ESKO. Jes, sinjoro direktoro.
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KARRI (aparie). Amba egale naivegaj!

JAKOBO. Mi anka volus diri vorton. Tiu tablo

estas mia edzigfesta kaj la mango la plej plezura en mia

vivo. samc i estas, mi krcdas, ankau por Grcto, kaj ai

ciuj mi dezirus gin gaja. Cu nun ia agrableco finiu

pro senvalora kaj bagatela kauzo, pro nura babilaco?

Certe ne! Ne estu incitemaj, junuloj, sed cesigu tiun

disputaon, mangu kaj trinku amike.

ESKO. Vi estas prava, lignouisto! Vi estas ligno-

suisto kaj mi ledobotisto, ni do estas preskau kolegoj. —
Unu aferon mi kompiczcme volas diri ai vi. Viaj gepatroj

agis iom malprudente, vin farinte lignosuiston, anstatau

ledobotiston. Kredu min, la metio de lignouisto estas

malprofita nuntempe, sed ledajn botojn kaj uojn oni

bezonos gis fino dc 1' monde. Ledobotisto vi dcvis

farii.

TIMOTEO. Ledobotisto! Kio estas ledobotisto?

Mizera peculo.

KARRI. Timoteo!

ESKO. Diru kion ajn,' Timoteo, sed ledobotistoj ne

kreskas sur ciu branco.

TIMOTEO. Almenau tiaj, kia vi. Vi estas la sama

botisto pri kies kapableco mi audis mallaudon.

ESKO. Diru malkase kion vi audis.

TIMOTEO. Unu viro, — lia nomo estu nedirata —
rakontis dum ni kunvojais ai la urbo, ke, kiam li unuan

fojon uzis de vi faritajn botojn kaj iris nur el la domo
ai la cevalejo, li tuj observis foreston de unu el la bot-

plandoj, i estis elfalinta, nome, dum iro inter la domo
kaj la cevalejo.
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ESKO. Estas memogo kaj falsa kalumnio. Angelo

el la cielo ne faras pii bonajn botojn oi n^i. — Mijo,

vi scias nrtian kapablecon kaj faraojn, atestu kion vi

sei as.

MIJO. Bonan reputacion vi ja posedas, tiuncertigas

tuta nia paroo; tamen mi ne garantias, cu vi povus

elteni konkuron, se la cefbotisto mem inter la aneloj

malsuprenpaus por vetbatali kun vi.

ESKO. Scd firme vi restas je tio, kion vi atcstis via-

parte kaj en la nomo de niaj paroanoj?

MICJO. Jes, mi restas.

ESKO. Nu, mi ne volas plu darigi. Mi ncvolontc

ladas min mem; la memlaudo, nome maiodoras. La

indeco tamen postulas, ke oni sin defendas je subpremo

de r mondo. — Kia maliceco e tiu viro. Kvazau lapo

li alkroiis en mian parolon, kiam mi tute komplezeme

atentigis la fiancon pri la eble plia profito de ledobotista

metio.

KARRI. Metion cu je ledo cu je ligno li lasas kaj

komencas kvazau talpo fosi la teron. Tion li hodiau

decidis.

ESKO. Tio estas alia afero.

KARRI (kun trinkujo en la mano). Jakobo, mi trinkas

vian toston kaj deziras, ke post unu jaro via domo estu

konstruita, kaj vi kiel mastro estru en Kontinkorpi.

La cirkauanta picearo faliu kaj la urso grumblante mal-

proksimiu; sufias loko ai vi ambau. Krakegante brulu

via brulkampo kaj alten leviu densa fumo, sciigante

ai la homoj pri ekkulturejo de Jakobo en Kontinkorpi.

Post dek jaroj jam dense ondu sur la tieaj kampoj la
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greno kaj tie. kie nun estas griza maro kaj la gruo kons-

truas sian neston, tiam la fojnostakoj staru. Via mastrino

e flanko de I' monteto melku kornokapajn kaj striodors-

ajn bovinojn, sur la tona platao ludu via gaja infanaro

kaj apud la pordego boju la hundb, dum vi mem akrigas

vian falilon kaj la suno en okcidento subiras. La suno

ree supreniru kaj subiru, la jaroj kaj tempo pasu en

prospero, is fine via kapo mallevios en la trankvilan

tombon; kaj tiam larmo de amo kaj estimo falu sur vian

tombaltaJeton. — Mi trinkas por via felio. (Trinkas.)

ESKO (aparte). Jesuo! Mi sentas kapturnion pen-

sante, kc sen trompo, tiu fclio cstus la mia. — Scd mi

silentas.

KARRI. Mia parolo pliscverigis Jakobon. Forlasu la

mediten^an mienon kaj kurae antaenrigardu en la

estontecon.

JAKOBO. Vi cstas prava, mastro. Fojcekkomcncintc,

malantaen mi ne intencas rigardi, kaj fine pro vito

de mia frunto rekompencon mi esperas. Tamen mi ne

povas malatenti la malfacilajojn, kiuj min povos renkonti,

kaj la plej terura inter iii estas la somera frostonokto,

kiu subite povas neniigi penon de la tuta jaro, frukto-

portan grenon ani ai velkinta pajlo.

KARRI. Estas vere; sed vidu, la espero äam uzas

belajn vortojn. Malsukceso nin ciam povas atingi,

kompreneble; la frosto povas vian grenon pereigi, sed

tiam enmiksu pinelon en vian panon kaj displugu pliajn

marojn kaj kampojn. Laboru, paru kaj kondutu vin

honeste, kaj cio finios bone.

ESKO. Nekontraudireble kaj sae parolite, mi cert-
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igas. Se ni iam nin kondutas honeste, konkordon kaj

komplezon estigas, kaj neniam alias al lupo nek al

afo, certe iam proksime de nia tombo, sur muskherbetaro

de tonbarilo, la kukolo de I' honoro kantos por ni.

TIMOTEO. Kukolkantu vi tic kaj ic.

ESKO. Mi ne alparolis vi n.

TIMOTEO. Sed mi alparolis vin.

ESKO. Vi ne dcvas alparoli n^in, vi dcvas ne paroli

al mi, mi malpermesas tion.

TIMOTEO. Cu vi povas fcrmi mian buson. Cu mi

ne havas rajton paroli?

ESKO. Egalan rajton kiel mi.

TIMOTEO. Vi ne dcvas paroli sen permeso dc pii

aaj personoj.

ESKO. Pro kio ne? Jam mi ja diris, ke pcrsonan

imposton ankau mi elpagas.

TIMOTEO. Vi? Unu cl la picj malgrandaj subuloj

de r tato, kiun mi povus mortigi kiam ajn, lasantc nur

kvinkopekon sur via brusto.

ESKO. Al tio mi povas rcspondi laö lego de Mosco:

se vi mortigas unu el ci tiuj malgranduloj, muelstono

cstas pcndigota cirkaii via kolo kaj vi cstas subakvigota

en la profundon de Ia maro.

KARRI. Vi plaas al mi, Esko; vi cstas solida kaj

tolerema.

ESKO. Ni lasu Iin pace, mastro. Li konas nek legon

nek sakramentojn. Mi parolis pri mueltono; kaj vidu,

lia koro cstas malmola, kiel la malsupra muelstono, li

cstas tcrurc jc pekoj scnskrupuliinta homo.

TIMOTEO. Kanajlo!



45

ESKO. u mi estas kanajlo?

TIMOTEO. Vi botao!

ESKO. Cu mi cstas botaco?

TIMOTEO. Tion mi diras.

ESKO. Aiidu, bonaj homoj!

KARRI. Cu iuj satiis? (Momcnta siicnto).

I:A GASTO. Ccrtc, jcs.

2:A GASTO. Kompreneble ni jam satiis.

KARRI. Ni do danku Dion. (lii dankas sidaniaj

Dion, poste starias kaj lasas la tablon.)

ESKO. Dankon, mastro! — Plezurega edziofesto;

e pii piczurcge l estus uata, se via ludisto ne estus

ticl ekkolercma.

KARRI. Ni pardonu Iin.

ESKO. Jes, ni pardonu Iin. Sed tre li min insultis,

impertinente klopodis min ofendi kaj makuli mian

honoron. Se mi estus procesema, (manfrapetas kapon

de Timotco, kiu sidas sur benko) ci tiu manotempo
povus farii ai vi treege mul tekosta.

TIMOTEO. Atentu, li har-pincas min.

I

ESKO. Ne har-pincas, nur karese manfrapas vin.

TIMOTEO (starias). Karese. Cu mi ajnas ai vi

bubeto, infanao, ar vi karesas mian kapon? Gardu

vin por ke vi ne baldau kuu sub la tablo kun zumantaj

oreloj.

ESKO. Mi ne timas vin, ml cstas nek leporo nek

sciuro. Mi estas f ilo de majstro-botisto Tobio kaj povas

porti unu barelon' kaj dudek buelojn- da sekalo.

Barelo = mezuro, egala ai 165 litroj.

Buelo = 'jo de barelo — 5'/* litroj.
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TIMOTEO. Mi povas portl tutajn du barelojn.

ESKO. Mi portas cgalc multc, sc mi tre klopodas.

MlCjO. Brava viro nc fanfaronas, scd montras jc

bezono sian fortecon.

ESKO. Alportu ticn i du barelojn.

MiJO. Ekzistas ja anka aliaj rimedoj por pruvi sian

fortccon. Luktu!

ESKO. Ni luktu!

TIMOTEO. Cu mi timus?

I:A GASTO. Alkroiu unu al la alia kvazau ursoj

sur la muskkovrata n^onto. Sed fariu senartifika via

lukto.

2:A GASTO. Kaj i finu vian interinsultadon. La

venkato silentu kvaza muso.

KARRI (aparte al Mijo). ajnas al mi, ke tiu lukto

finios malbone; brakojn kaj krurojn ili ccrtc kripligos.

Via kan^arado verajnc ncscias, kc Timotco cstas unu

el la plej fortaj en la regiono.

MICJO. Nc timu. Ili provu siajn fortojn, estos ja

piczurc ilin rigardi. (Al Esko kaj Timotco.) Nu, kial la

bovo) hczitas?

ESKO. Mi cstas prcta.

TIMOTEO. Mi ankau.

KARRI. Nc placas al mi tiu lukto, sed, se estas neeble

vin detcni de tiu, do luktu, kaj kulpigu vin mcm, se

vi rompos al vi dorsojn kaj krurojn frakasos. Sed tiu

lukto ne devas, kicl oftc okazas, finii per batio kaj

sango. Pro tio mi sciigas al vi: tiu, kiu uzos artifikon,

cstu eksteren jctota.

I.A GASTO. Tio okazu.
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TlMOTEO. Bone. — Nun vcnu. (Ili ekprenas unu

r alian je la kolumo kaj luktas.)

MIJO. Nc cedu, Esko!

I:A GASTO. Montru al Timotco, kc ncniu estas scn

egalulo!

MICJO. Junulo dc nia vilao vcnkos.

2:A GASTO. Tutc nc, scd nia vilaulo, mi diras.

ESKO. Ne premsufoku min! (lii esas lukti.)

MIJO. Al diablo jena kolumlukto. Luktu irka-

prene.

ESKO. Tion volus mi ahka.

TIMOTEO. Okazu lau via deziro. (Ili luktas irka.

prenintaj unu la aiian.)

IVIICJO. Bonc, Esko.!

2:A GASTO. Timoteo, nc hontigu nian vilaon!

IV1IJ0. Esko, memoru, ke vi estas filo de majstro.

botisto Tobio!

I:A GASTO. Egalfortuloj, cgaifortuloj!

KARRI. Junuloj, junuloj! Miaj planktraboj disias.

Nu, ili disiu! Kiu vcnkas? (Timotco kuigas Esko'n

sub si.

MIJO. Esko, kion mi devas vidi! (La luktantoj

starias.)

TmOTEO. IVli estas Timotco.

2:A GASTO. Brava junulo!

TmOTEO. Cu vi vidis? Mi Jetis Iin al la planko

kvaza ifonon.

ESKO. Jes, sinjoro direktorol

TIMOTEO. Sciu, anka en nia paroo oni sin nutras

ne nur per brasiko.
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ESKO. Jes, sinjoro direktoro!

TIMOTEO. Du Esko*jn mi ciam facile vcnkos.

ESKO. Tutc ccrtc, sinjoro direktorol

TIMOTEO. Verc, jcs! — Bonaj amikoj kaj gastoj,

U vi atentis mian feton? Fariis kvazaQ ludo. Tiel mi

instruas bubojn.

ESKO. Kara amiko, ne fanfaronu, kvankam vi venkis!

TIMOTEO. Estu kontenta, ar vi ankorafi staras

sur du piedojl — Vi ja komprcnas. — KvazaQ ganto

vi tie kuis. — Kaj ne ludante oni faligas viron, ho ne.

ESKO. Ni komencu denove!

MIJO. Bone, Esko, ne retiriu!

ESKO. Ni komencu denove!

TIMOTEO. Ne valoras.

ESKO. Li ne plu kuraas!

TIMOTEO. Ne kuraas! (lii ekluktas furiozc.)

MICJO. Nun, Esko, regajnu vian reputacionl (Patro

de Timoteo envenas, ekprenas sian filon je la kolumo

ka; Iin fortiregas.)

KARRI. Kompatinda Timoteo!

MICJO. Esko, nun vi perdis vian reputacion.

ESKO. Domae, ke li tiel liberiis el miaj ungegojl

Cu estis lia patro?

KARRI. Jes, mi supozas, ke li nun punegas sian filon.

ESKO. Tion li meritas! — Sed estas ja malkonvene

tiel petolaci je edziofesto de alia. Kion opinias la

fiancino? Mi petas pardonon!

GRETO. Mi havas nenion por pardoni.

ESKO. Mi tre agrenias. Mi ne komprenas, kiel li

prusperis min eti planken.
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KARRI. Li esias foria.

ESKO. Mi cstas pii forta. Kiamanicrc li igis min
sub si?

MICJO (apartc ai Esko). Krcdu min, tio ne okazis

honeste. Li picdbarc faligis vin.

ESKO. Mi suspcktas la samon. Cu vi povas tion

atesti?

MIJO. Li picdbarc faligis vin.

ESKO. Jcs, li picdbarc faligis min. Scd mi Iin pent-

igos. Kic li loas?

2:A GASTO (montrantc tra la fcncstro). La domcto

tie sur la deklivo, apud kies pordo bonkrcskan bctulon

vi vidas, cstas lia hcjmo.

ESKO. Nun mi ekiras tien, por instrui Iin lukti

senartifikc. La malhoncstulo! En batalo mi Iin ccrte

venkos.

MICJO. Sendubc.

ESKO. Cu li ne mcritas bastonadon?

MICJO. Trccgan bastonadon.

ESKO. Luktante elmcti picdbaron! Ho, kicl 11 estas

punlnda, puninda. Mi rcvcnos baldau.

KARRI. Esko, askultu ai mia avcrto: lasu Iin pace!

Alle al vi mem okazos malbonc.

ESKO. Mi ne timas Iin. Kvazau linko mi kuras tien

kaj la ruzan vulpon elpclos cl lia kavcrno. Mi montros

al ii sekvojn dc liaj kakurbaoj. — Mi baldau rcvcnos.

(Iras.)

KARRI. Mi ne obscrvis kakurbajon dum la lukto.

Estas malbone instigi simplan kamaradon al furio/a

ago.

4 - Ui Botistoj.
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obstina kaj fidas al sia forteco. Ne malutilas al li mal-

granda mcmorajo.

KARRI. Mi kredas, ke iii nun sufie Iin senplumigos.

Scd kiajn fiojn ni cdas, tiajn ni kaptas.

MICJO. Cu vi pcrmesas al mi fari unu dcmandon?

KARRI. Volontc.

MICJO. Cu vi rcnkontis patron dc Esko, la botiston

Tobio, cn la Mczvoja-drinkcjo?

KARRI. Jcs, mi Iin rcnkontis rcvenantc el la urbo.

MICJO. Cu vi tiam intcrparolis pri cdzeco inter

Esko kaj via cdukatino? Eble ercc?

KARRI. Pri io simila ni diskutis, kaj ccrte mi diris

pii oi mi estus dirinta sen iom da haladzo en ci tiu supra

ambro. Vcrdire, mi amuzis min sercantc kun la malju-

nulo; se li min cfektive kredis kaj lau tio agis,,mi trcegc

mallaudas mian petolajon en la drinkejo.

MIJO. Ne agrcniu. lii ambau, patro kaj filo,

cstas naivcgaj kamaradoj, kaj, kicl vi scias, la naivulo

ofte ne povas distingi Icrcon kaj veron.

KARRI. Kaj pro tio vi eble nun trovias tie ci?

MICJO. La afero tute ne estas grava. Vi vidas mem,

ke i ne tuas lian koron. Li manas, trinkas kaj luktas

kaj laste vin dankos jc sia foriro. Mi konas lian karak-

tcron kaj certigas al vi, ke li ne diros ec unu vorton pri

la eraro, se vi nur ne ofendos Iin. La afero cstu finita,

almenau i ne malhclpu vian festojon.

KARRI. Nian ojon jam malgajigis la malapero dc

muzikisto. — Jakobo, dc kie havigi alian?
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JAKOBO. Lau mia opinio ni jam dancis sufie. Mi

farus novan proponon.

KARRI. Nu, diru!

JAKOBO. Jcn via hcrbcjo atendas falilon, tic i
dekoj da viroj; pernnesu nin fali la herbon anta ol

malaperas la matenroso kaj en daro de kelkaj minutoj

tio estos farita.

I:A GASTO. Tion ni faru. Karri.

KARRI. Cu mi laborigu miajn gastojn?

JAKOBO. Ne cstus laboro, nur gaja ludo por la

gastoj; iuj cstas prctaj ckkomcnci, la viroj iros unuavice

kun la falciloj, la virinoj sekvos kun rastiloj. La herbejo

jam pagis ai ni po unu mango.

2:A GASTO. Estos plczurcga laborfesto. ^

l:A GASTO. Nun havigu falcilojn dc la najbaroj.

(Kclkaj gastoj cliras cl la malantauo.)

KARRI. Estu do lau via dcziro kaj ni iru por nin

provizi per laboriloj. (Karri, Jakobo, Grcto kaj cctcraj

eliras dekstre.)

MIJO (sola). Esko ankorau restas sur sia ckskurso.

Estus amuzc vidi lian micnon dc tic rcvcnantc. — Mi

volus lasi Iin, se la vojamono nin ne unuigus. Sed

tagon post tago i malpliias, ar tre parcma mi ne

estas, kaj kiam la monujo estos malpicna, tiam mala-

peros Miqo Vilkastus. (Esko envenas furioza kun

' Dum atuno oni ofte aranas en Finnlanda kamparo
»laborfestojn" por riicoltado; la tuta najboraro kolektias por

labore help! ai la mastro por matiKO kaj danco kiel solaj

honorarioj.
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apelo en la mano, la hararo estas malorda kaj sajnas

Siritä, sub la okulo vidias rua gratajo.)

ESKO. Micjo, rigardu min kicl mi cstas siritä. Tio

kaiizos teruran proceson.

MIJO. Dio gardu vin, Esko. Malprospero hodiau

ajnas sekvi vin.

ESKO. Estis du kontrau unu, estis maljusta inter-

batio. Miaparte certe mi faris mian eblon, tiel, ke la

tero ektremis, sed mi batalis kontrau superforto.

MICJO. Kiel okazis cio?

ESKO. AI la dometo mi sage flugis kaj tuj rimarkis,

ke mia kontrauulo estis de sia patro bone bastonita;

sed ho, kiam mi Iin ekatakis iii ambau tuj amikiis, kaj

kune sin jetis sur min.

MIJO. Jes, jes, komuna malamiko ja ankau Herodo'n

kaj Kajfo'n amikigis.

ESKO. Nomu ilin diabloj kaj ne Herodo kaj Kajfo.

lii estus min englutintaj, sed mi prosperis forkuri.

MICJO. Malagrabia afero!

ESKO. Se mia bonamiko, Aapo Jusola, ccstus, certe

ne estus tiel okazinta. Fuimotondro, Micjo, mia malamo

estas neestingebla. Homo, la satano, estas en sia furiozeco

kvazau sako per martelo plentopita, en kies interno

amara galo bolas, bolegas, zumas kaj bruas kiel kolera

vespnesto sub la torfo. Kaj duoblan kazon mi havas

por furiozo. Bastonadon mi ricevis en tieä dometo

kaj en ci tica domo oni min scnhonte trompis. IVIia

preskafianino estas donita a! alia. Malbeno kaj

teruro! Mizere iii min trompis, iii respondu pri tio, mi

venos.
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MIJO. Se vi estas saa, silentu pri la tuta afero kaj

ni lasu la domon.

ESKO. Mi ne silentas. Pensu, Mijo! (Jakobo senjaka

CMvcnas tra la dckstra pordo.) Aha, lignouisto! (Paas

koiere anta Jakobon.) »Mii okcentan jaron ia ligno-

suisto duflanke bruligis la haiton.»

JAKOBO. Kion vi volas?

ESKO. »Mii okcentan jaron la lignosuisto duflanke

bruligis la haöton.» Cu vi komprenas la aludon?

JAKOBO. Tiun frazon mi konas, scd li estas nomata

nur botisto, kiu bruligis sian hauton.

ESKO. Li bruligis sian hauton ce ventro kaj dorso.

Jakobo. La Icdobotisto.

ESKO. La lignouisto. Ne fanfaronu! Cu vi scias,

kiu tie ci estas la lea fiano?

JAKOBO. Kompreneb!e mi tion plej bone scias.

ESKO. Cu vi scias pro kio mi estas tie ci?

JAKOBO. Tion vi kompreneble plej bone scias.

ESKO. Vi plifrenezigas min. Ne oju anta oi vi

transiris la fluejon; antaö vi etendias profunda vastajo

kaj atentu por ke i ne embarasu vin, antau oi vi estas

transe.

MICJO. Esko. auskultu ai mi!

ESKO. Ne nun nek estonte mi auskultos ai vi. Mi

iom post iom ekkonas viajn intrigojn. — Mi dubas, cu

Timoteo piedbare faligis min; mi cstus ja tion sentinta.

Scd vi estas vulpo, tre ruza vulpo kaj vi tenas mian

vojamonon; nu, nu, venos la tago dc kalkulraporto,

jes, Mijo, l venos. Sed tie ci mi dcvas klarigi unuc
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dlian afcron. {b\\\ turndiitc dl Jdkobo.) .ic^, divenu pro

kio mi trovias tic i?

JAKOBO. Diveni estas nebezone. ar vi ja mem jam

rakontis pri tio. Vi ja alvenis por sciii e la aguristo

pri la telisto de Tgrafo, por gajni sepcent talerojn.

ESKO. Estas indirerente pri la grafo kaj telisto.

Pro tio mi ne venis, la afcro estfs alia kaj pii grava.

JAKOBO. Vi do estas mcnsogisto.

ESKO. Ne fieriu! Mi ne estas mensogisto, sed vi

estas rabisto. Fianinon, preska ligitan fianinon, vi

rabis de mi, Greton vi rabis de mi.

JAKOBO. i mcm atcstu, u mi in rabis.

ESKO. §i cbic mensogas egale kiel vi.

JAKOBO. Se si mensogas, certe tiu rabo placis

ai si.

ESKO. Bone, vi kontraudiras vin mem. Audu, Mijo

Vilkastus, car mi alkroios ai iu hoko kaj nodo, kiu

sin prezentas en tiu afero. — Diru ai mi kie loas la

vilaa helpa juanto?

JAKOBO. Ni ne bezonas helpan juanton.

ESKO. Mi bezonas Iin. — Diru bonvole, kieliloas!

Car sciu, proceso farios. La fcrmanon dc Tregistaro

mi vokas pri helpo, kaj certe vi ne ridos, kiam surgenuc

vi rampos sur la pianko en la jua sidejo, petante de mi

pardonon. Tion mi instruos ai vi, dancomajstro! — Cu

vi ne hontas forlogi honestan fianinon de alia, vi,

bovido, lignoevalo, gudrita piceradiko! Eble igus vi

min sekigi mian mentonon, bovido!

JAKOBO. Cu mi bovido?

ESKO. Bovido, bovido, bovcgo, senkorna rondkapa
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Blankmakulo, preta por mari al foiro dc Anianpelto. —
Kion vi respondas al tio?

JAKOBO. Vi scras konflikton kaj mi cmas iam in

eviti, kaj infana mi estus, semin incitus la vortoj de viulo.

ESKO. Dc kiulo? Diru!

JAKOBO. Dc tia tctraido.

ESKO. Atcntu, Mijo! Li nomas min tctraido.

MICJO. Viavicc, nomu Iin rcc bovido.

ESKO . (Hczitc rigardantc Mijo'n. Al Jakobo).

Estas indifercnte kid ajn vi min nomas. Mi estas viro,

kiu restas je mctio jam lcrnita. Mi ne bczonas pro manko

de iaboro ekrulii cn maroj kaj kampoj, kicl unu

alia, kiun mi bonc konas. Ni mcmoru la provcrbon:

Kvino da oficoj, scsobla la malsato. — Tion oni diras.

Afcro cstas jcna: iu paroo zorgu pri siaj almozuloj,

nc farintc ilin aro por alia paroo. Tio cstas jura kaj

usta; ar almozulo cstas sekalvcrmo, kiu nc ekzistus,

sc iu, kiu havigas al si edzinon kaj infanojn prizorgus

sian mction kaj nc kuru tien kaj reen, kicl juna Icporo

rondokula antau la vulpo. ci dcflankias dekstren, i
deflankias maldekstrcn, sed la vulpo, malpeza kvaza

linofasko kaj piena je ruzo, kuras rekte al sia viktimo;

malaperas ambau baldau por viaj okuloj, sed subite

aiidias vekricto: ia leporido estas kaptita. Jcn okazas.

La vulpo estas por icporo samo kiel malsato al ni, kiu

tiom da homoj atingis kaj finc percigis. Egale farios

al tiu, kiu tien kaj reen dancas en ci tiu valo de zorgado.

— Kaj tial ci tiu viro nc forlasos sian mction, sed kun

aleno kaj pefadcno en la mano finc mortos apud sia

botmodelilo.
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JAKOBO. Tio okazu, kaj sckvu Iin post lia morto

la botmodelilo en la erkon.

ESKO. En la erkon i ne bezonas Iin sekvi. — Kia

kolcrcmo bolas cn vi! Vi frcnczigas min per nura furioz-

eco, kiu brulas kaj siblas en mia brusto; vi elpikas

miajn okulojn per viaj sarkasmoj, vi, krimulo, fripono.

Kion mi dirus pri vi? VI... Faru al mi parondalignoluoj!

JAKOBO. Klal ne, post mia edzia festo.

ESKO. Jes, faru al mi paron da lignouoj, lignouisto.

Mi pagos e pli oi vi pos tulos.

JAKOBO. Nur ordinaran pagon, ne plu.

ESKO. Pii oi vi e volas, duoblan pagon vi ricevos,

lukano. — Cielo gardu min! Tiu tago frenezigas homon.

(Pugnigas Ia manon antau Jakotto.) Jakobo!

JAKOBO. Kion vi volas?

ESKO. Jakobo!

JAKOBO. Vi vane furiozas!

ESKO. Jakobo! Dio gardu nin!

JAKOBO. Ne pugnigu manon antau mia nazo. Viro,

mia vidado malhelias, kondutu vin konvene!

ESKO. Plilarigu nur viajn naztruojn; mi ne timas

vin; fariu treega batio, mi tute ne timas vin, bandito,

milfoje bandito. (Karri, anka emizmanika, cnvenas

el la dekstra flanko.)

KARRI. ajnas, ke vi iom troekscitiis. — Jakobo,

kiel vi fartas? Vi ja estas pala, kicl fantomo.

ESKO. Karri bona, oni min frotas hodiau kvazau

inter ardaj tindroj. Malbenata estu tiu tago! Bastonadon

treegan mi ricevis. Timoteo kaj lia patro, fortega mal-

junulo, min batis kiel vermon.
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KARRI. Kuipigu vin mem, junulo. Kial vi ne aus-

kultis ai mi?

ESKO. Oni estas saaj sur la kontinento, dum okazas

malfelico sur la maro. Cion tion ci mi eble tamen povus

tolcri sen unu alia afero, pro kiu mi antau neniu rctir-

ios kaj kiu min kuraigas per kolerego de verto gis

koksizo.

KARRI, Kia estas tiu afero.

ESKO. Unuvorte. Oni trompis min, kaj mian fian-

inon forlogis. Greto estis mia fiancino, sed tiu ci in
turnis de mi.

KARRI. Vi erariis. Greto nur sercis.

ESKO. Kaj vi ankau kun mia patro, en Mezvoja

drinkejo, kie vi tostis kaj manojn premis por sankcii

la decidon, cio tio ci do estis nur erco?

KARRI. Nura erco e la brandoglaso kaj mi supozis,

ke via patro tion komprenis.

ESKO. Li estas serioza viro egale kiel lia f ilo kaj ne

sensencan ercadon toleras same kiel mi, kaj, ke ni ne

estas viaj ludiloj, tion oni montros ai vi! — Mi vin lee

persekutos, Jakobo, kaj ankau vian edzinon Greto.

En Ia sama ojo ankaii partoprenu Timoteo kaj lia

patro, la fortega maljunulo, kiu ticl senhonte pugnofrapis

min. Ciuj kune, kaj pereiga proceso farios, de kiu vi

ne liberios kvankam vian domon gis la planktraboj vi

pcrdus. Jes, nun vi trovias en kaptilo kaj la puno

atendas vin; ar la afero estas grava, gravci?a. Vi trov-

ios en dilemo. amikoj miaj!

KARRI. Via parolo sciigas, ke vi ankorau konas nek

legon, nek reglementojn.
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tbKO. Sufic mi ilin konas. Mi instruos vir», vi . .

.

Kia estas nomo dc tiu vilao?

KARRI. ia nomo estas Hätylä.

ESKO. Bonc, mi instruas vin, la hundidojn de Mätylä!

KARRI. Se legon vi konas, vi ankau scias, kia puno

atendas tiun, kiu ce sia najbaro ian feston, kiel cdzian,

baptan au funebran, klopodas konfuzi. Mi estas pacema

viro kaj uste pro tio mi rcspcktas legon, kaj scias apelacii

ai i, se iu ai miaj rajtoj sin altrudas. — Mi ne diras pii,

mi nur avcrtas vin estigi malordon. — Venu, Jakobo!

(Karri kaj Jakobo eliras.)

ESKO. Sed mi diras kiel Mateo Koiranoja, farinte

murdon: ni ne aiiskultas ai la minaca voco de lego

dum nia galo velias kaj ia mielroso de Tveno en nia

koro bolas. Tiel estas, i estas la persista pekradiko,

kiu regas nin, mi tion konfesas; sed mi ne povas gin rcgi

kaj e tion ne tre klopodas; ar mi ne estas kulpa pri

la ekpcko de Adama. — Vcni mi volas tiun trompon,

mi volas fari tie ci ion senteblan, ustan disprcmon,

kiu iomete malpezigos mian koron. — Kun la fianino

mi volas ankoraö paroleti. (Proksimias ai la dekstra

pordo.)

MICJO. Unu vorton. Esko!

ESKO. Ne C unu vorton, Micjo! La skorpioj hodiau

regu. — Pripensu, kia tago, kia historio tiu ci! — Mi ja

festas mian propran edzion, sed ne estas fiano; mia

fianino estas bela, similas floron sur la hcrbejo. tamen

SI ne estas mia fiancino; si apartenas ai la lignouisto.

Ho, Micjo, tiu penso min brulas. — Mi volas paroli kun

si kelkajn vortojn. (Iras ai la flankpordo.) Cu la fiancino
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cstas trovcbla? Vciui bonvole tien i; mi havus ion por

diri al vi. (Grcto cnvcnas.) Cu vi konas min?

GRETO. Vi ja cstas Esko?

ESKO. Jes, Esko, filo dc majstro-botisto Tobio, ho-

ncsta viro, nen^okinda, kvankam kelkaj emas erci kun

li, bedarinde.

GRETO. Kion vi celas pcr tiu parolo?

ESKO. Virino, vi trompis min kaj plenigis mian

bruston pcr vipcroj, laccrtoj kaj ranoj, pcr iuspccaj

bestoj, kiuj rampas a pladas sur ia tero. Mian florantan

kampon vi anis al kardujo, mian tritikan supon al

mizera kao, kaj pro vi mi nun dcvas honti anta la

tuta mondo. — Scd krimon sckvas la puno, kaj via propra

konscienco vin punos! Cia fcrmalco ne donu al vi noktan

trankvilon. Kaj mi ja farios la inkubo, la nigra satano,

kiu vin noktc prcmos kaj frapcgos, nc, frapctadas,

frapetadas tiel senbrue, nesciate de iu. Jes, knabino

mia, tiu trompo vin ankorau, kiam vi estos sendenta kaj

kurbmentona maljunulino mordctu. Mcmoru miajn

vortojn!

GRETO. Mi havas nenion por fari kunvi.scnhontulo!

(Iras dekstrcn.)

ESKO. Scnhontulo! i, kiu lalcc dcvus csti mia

fianino, min insultegas. (Rcnvcrsas la manotablon.)

MICJO. Esko! Cu vi frcncziis? (Greto kaj unu d la

virinoj vcnas cl dckstrc.)

LA VIRINO. Ho, Dio! Jcn io kuas; jcn la pizosupo

kaj la viandaoj.

GRETO. Rapidu al la hcrbcjo kaj alvoku la virojn!

(La virino iras.) Li cstu punota!
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ESKO. La violono de Timotco! (Ekprenas la violonon

kaj gin frakasas kontrau la muro.)

MICJO. Trankviliu, Esko! Vi ja sercas vian mal-

felion.

ESKO. La fcncstroj ankau splitiu! (Ekprenas bcnkon

per kiu li frakasas la fenestron.) Tiele!

GRETO. Rapidu ai helpo! Li pereigas nian tutan

domon!

ESKO. La dua fenestro ankau. (Frakasas ankau la

duan fenestron.)

MICJO. Nun diablo nin prenas. Vidu! La tuta

viraro alvenas! Tien ci iuj kuras, kuregas. — Vi cstas

perdita! (Esko rapide metas apelon sur sian kapon kaj

la dupartan sakon sur sian sultron.)

ESKO. Sekvu min, Mijo! Nun mi ekiras! (Forkuras,

kaj tuj poste vidias viroj cemizmanikaj preterkuri la

pordon de Tdomo post li, kriante kaj bruante.)

1



Akto tria.

UNUA PARTO.

(Strato en Hämeenlinna. Ivaro postebria sidas sur
pordfono.)

IVARO. Kiu tago cstas hodia? Mi krcdas lundo,

kaj morga Esko revenas kun sia edzino kaj kun n^i oni

atendas ebriaojn por la bonveniga festeno, sed vane.

Cio estas konsun^ita kaj la prezo de raparao kaj la

mono por komisioj dc hcjmo kaj najbaroj, ne rcstas c
unu obolo. Malplena estas la monujo, sed la kapo plena,

plena de veneno kaj malbeno! — Nun libera estas la

diablo kaj en la vcstiblo de infcro ml staras kaj tintadon

de forkegoj adas en la varmega ambro. Ho! Estas

malagrable! Tiai, for meditado kaj pensado, mi volas

imiti tiun insekton, kiu apena naskiinta, idojn naskas

kaj mortas, indiferenta pri la ckzisto. Tcrcn nr^ia rigardo

sin direktu, mi rigardu la sableron tie apud la alia

sablero! — Klu venas? Mia kara onklo, Zakario, drink-

kunulo dum tiu malfelia vojao. Li estas tre kulpa por

ke tio okazis. (Zakario alvenas.)

ZAKARIO. Nu, junulo, kiel vi fartas kaj pri kio vf

konsideras?

IVARO. Mi supozas la vivon de sobrulo plej bonan

en la mondo. Nun tagias por mi tempo de abstineco,
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sed kun teruro mi rigardas mian tutan mizeron je plena

lumo de tiu tago. Diablo! se tie i estus sobreca societo,

tuj mi farus la sanktan promeson kaj novan kuraon

ricevus min vesti per homa indeco!

ZAKARIO. Mi anka foje estis membro de sobreca

societo, sed eksiis.

IVARO. Vi estis foje anka policano sed eksiis.

ZAKARIO. Mi malgrandan, tute bagatclan artifikajon

faris, preska intence, ar ne plais al mi csti policano.

IVARO. Mi scias la aferon.

ZAKARIO. Diru, kion vi scias.

IVARO. Vi nur drinketis senpcrmcse proprigitan

brandon kunc kun la viro, kiu gin senrajte proprigis

al si kaj kiun uste vi devis malliberigi.

ZAKARIO. Tio okazis kauze dc mia bonkoremcco.

Cu estis eble malliberigi homon, kiu amike min regalis

per ektrinko?

IVARO. Certe ne estis cbic por tia drinkemulo.

ZAKARIO. Mi tion ne faris pro la ektrinko, scd pro

la amikeco, pro la bonvolo, pri kio lia regalo atestis.

IVARO. Cu nur unu ektrinkon vi ricevis?

ZAKARIO. Mi ricevis tiom, ke mi tre cbriiis kaj

plue pienan »Mation»^ en la peson.

IVARO. Kio cstas senpermcsa forpreno?

ZAKARIO. tclo.

IVARO. Kio &sie& tiu, kiu scnpcrmese ion forprenas?

ZAKARIO. Stelisto.

IVARO. Kio cstas tiu, kiu kunagas kun Stelisto?

' Po-Mafio, ercnomo de poa brandbotelo.
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ZaKARIO. telisto. Scd tiu cstas tutc alia afcro.

IVARO. La cncrala opinio cstas jcna: kiu kunlaboras

kun telisto cstas telisto. Scd konccrnc al vi, vi diras,

estas tutc kontrauc: vi kunagis kun tclisto, pro tio vi

nc cstas tclisto.

ZAKARIO. Inpertinenta bubo, sciu, kc mi cstas via

onklo, kc sur mia vcrto kuas pli oi kvindck vintroj,

kaj maigra tio vi min ckzamcnas kaj nomas tdisto.

Kia scnhontcco!

IVARO. Onklo! Cis nun ni ja cstis trc bonaj amikoj,

kunc fordrinkis iun mian monon kaj kunc kvaza porkoj

ruliis sur pajlajo en anguloj dc drinkcjo. Cu ni nun

malamikius pro kcikaj nckonvcnaj vortoj, trorapidccc

diritaj?

ZAKARIO. Vi cstas trccga kanajio; scd mi m cstas

malkonscntcma. — Amikoj ni do rcstu darc! — Diru

al mi vcrccc: u via patro min invitis al la bonvcniga

festcno dc Esko?

IVARO. Jcs, li invitis vin, scd panjo ncis.

ZAKARIO. Bone! Mi akompanos vin kaj gaje ni

fcstu en via kampana domcto sur ia platajo,

IVARO. Scd se panjo vin forpclos?

ZAKARIO. Estu trankvila! Ni cstas gcfratoj. kaj

kvankam ni intcrdisputas, cc intcrbatias kicl hundo

kaj kato, ni tamcn rcstas gcfratoj. — Mi akompanos

vin. Nun ni ekvcturu. Kic cstas via cvalo?

IVARO. Sur la korto dcburo Nylund staras la skclcto,

kovrata dc bruna fclo.

ZAKARIO. i staras tamcn ankorau!

IVARO. Jcs, i staras, cc iafojc movias, kio sciigas,
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ke la mizerulo ankoraS vivas. Diabio! Oni suferas.

vidante la beston kun pendantaj oreloj, kiun la vulpo

ne longe devas atendi.

ZAKARIO. Mi revigligos gin; fojnon kaj avenon i
riccvos.

IVA RO. Cu vi poscdas monon?

ZAKARIO. lom mi sukcesis havigi ai mi per miloj

da mensogoj kaj artifikaoj.

IVARO. Tiam ni faru Ia picj gravajn aetaojn!

ZAKARIO. Nenio suficas por actaoj, tutc ncnio.

Per Ia mono ni nur riccvos nutrafon por Ia cevalo kaj

litron da brando en la Mezvoja drinkejo.

IVARO. Bonc, scd mi ne povas reveni hejmen.

ZAKARIO. Scnsencafoj! Lertulo sin malkonfuzas ec

el pii malfacila embaraso.

IVARO. Neebic cstas liberii el tiu dilemo. La prezo

de Taro estas drinkita, drinkita estas la mono por Ia

komisioj, kaj en cio tio ci vi estis ai mi tre helpema.

ZAKARIO. Kaj plue vin tre emäs helpl el la dilemo.

IVARO. Cu vi povas havigi ai mi dek talerojn?

ZAKARIO. Ne ec moneron, koncerne tio mi estas

tute nekapabla.

IVARO. Kaj nur tiu rimcdo min povas savi.

ZAKARIO. Unu alia rimcdo ankorau restas. —
Auskultu al mi! Dum la reveturado rabistoj cion for*

rabis de ni, kaj nin batis tiel, ke ni devis resti kclkajn

tagojn en ia arbardometo por ficgi niajn vundojn, kiujn

ni amba, dank' ai Dio, sufice havas en kapo kaj vizao.

IVARO. Diru: dank* ai brando!

ZAKARH). Sed kia lajnas al vi mia projekto?
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IVARO. Mi dubas, u iii )(redos in.

ZAKARIO. iii devos i^redi, se plue la l^ondul^ilojn

ni detranos i^aj en la fcmuron dc Brunulo faros vund-

aon, l^iun i ricevis en ia tumulto dum ia batalo i^ontra

ia rabistoj. io tio i ajnas tre l^redinda l^aj niaj propraj

sanglcrustaj cil^atroj faras la ceteron, estu certa pri tio!

— Kredu min, io prospcros. Trani^vilc ni nun cl^vcturu

ai via hejmo.

IVARO. Estu tiei! Mi l^onsentas ai la ruzo, i prosperu

a nc Al diablo io! — Onl^lo, l^icl ni riccvos duonlitron

da brando?

ZAKARIO. Ne e guteton anta ol en la Mezvoja

drini^ejo.

IVARO. Ni do tuj rapidiru, onl^lo! Pro l^io maioji!

ZAKARIO. Ni cl^vcturu, sed mcmoru vin l^onduti

dcce i^ontra vojaantoj dumvojc. Vi poscdas l^uraon

kaj lcaral^tcron dc via patrino, bonan i^uraon, scd nc

iajn larajn ultrojn, nel^ fortecon vi havas pii ol ermeno,

kaj la entreprenoj de tiaj personoj povas malbone finii.

Neniu, kiun li ne incitus, neniu, kiu Iin evitus ataki,

neniu, kiu restus je distanco de li; jes, Ivaro, via

kunesto cstas danera.

IVARO. Mi ja promcsas decc min konduti dum la

tuta vojao.

ZAKARIO. Tion vi faru ciam; kredu min, tio estas

plej sae por vi! — Malfortulo iras kurban vojon, englutas

multajn maldolcajn fruktojn, multajn fivortojn, ciam

komparante la insultajojn kun sia neforteco, tiamaniere

li teliras tra la mondon pii sendifekta ol giganto, kiu

fidas al sia forteco.

La Botisroj
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IVA RO. Sed vidu, la galo sentias amara!

ZAKARIO. Malfortulo havas au ne havas galon.

Nur tiam la amareco sin sentigas, kiam li, kompreneble,

scias estri sian humoron, kaj tiam li estas diablo; ne mire:

li revenos. — Kredu miajn vortojn: malforteco estas

felio, se ni gin uzas nur prudente.

IVARO. Pleja felio tamen estus, se forteco kaj atent-

eco kunius. Se mi estus forta kicl urso, neofendema

kiel afo, saa kaj singardema kiei vulpo, la fajrokula

vostsvinganto de Tarbustoj, tiam mi trairus milojn da

mondoj kvazau sago de sorcisto.

ZAKARIO. Tiom da bonaj ecoj ai neniu estas donitaj,

jcn lego de Tvivo. Sed nun ni ekiru kun beno! lom min

timigas, kiel finios' nia vojao.

IVARO. Se ni nur ricevus knabinon belan en nian

veturiloni

ZAKARIO. Kion plu, vi mallertulol Ni ambaii

estos jam sufica aro por via evalao. Neniun inon en

nian veturilon, ho ne, knabo mia. Nun ni ekiru! (lii

foriras. Niko envenas el maldekstre, Eriko el dekstrc.)

NIKO. Bonan tagon, malnova kamarado mia! Kiajn

novaojn el via vilao?

ERI KO. Mi ne konas vin.

NIKO. Kvankam kune argiikukolojn ni faris, stelis

kokinnestojn dc dometmastrinoj, kvazau kokoj siris

hararon unu de Talia kaj bravege interbatalis. Mi ja

rekonas vin, maljuna fripono.

ERI KO. Kiu mi estas?

NIKO. La granda kanajlo, Eriko Keihäskoski.

ERI KO. Kaj kiu vi do estas?
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NIKO. La pii granda kanajlo, Niko Järvelä, se vi

memoras Iin.

ERI KO. Ho. bonsaluton!

NIKO. Jcn manon, la protcktato de rkontincnto!

ERI KO. Ne tiom prcmu mian manon!

NIKO. La piedeto dc tcrtalpo nun trovias en tenil-

ungego dc 1* markranko. Jcs, jcs, n^i instruos vin rckoni

antaajn amikojn.

ERI KO. Nccble ja cstis rckoni vizaon de Niko

malantau tiu barbego.

NIKO. Tiu estas nenio, kompare kun i, kiun mi

posedis antau du jaroj, kiu atingis la gcnuojn. ci preskau

frenczigis virinojn. Promcnantc sur la stratoj de 1' urbo

nclkalkulebia amaso da iii ciam min sckvis, kiel aro da

fisetoj en disondo de baleno, kiam la giganto de Tmaro,

simila ai renvcrsita ipo, fendas la ondojn. Ci estis

barbo, kaj treege mi pentas, ke frivolc mi gin forigis.

Sed kion oni ne faras pro mono?

ERI KO. Kion vi faris pro mono?

NIKO. Vendis mian bclan barbon kiel apelan tufon

ai la turka sultano, kaj por ccnt piastroj, mi malsaulo,

gin donis.

E Rl KO. Espereble i .rekreskos kaj atingos la saman

longecon.

NIKO. i ne atingas piian longecon oi la nunan, la

komerco gin difektis; car donacon oni ne devas vendi

kaj barbo estas sankta donaco, kics komcnco kaj radiko

estas tie Suprc; ia kresko dependas de la Alteco, kont-

raue ekzemple ai la nuboj sub la ielo, kies pliio dependas

de tio, kiom da nebulo, el kiu la nubo naskias levias
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supren de malsupre. Ne, mian antafian barbon mi ne

plu ricevos; min tamen konsolas la honora loko, kie i
nun trovias. Vi ja scias mian ambicion, kaj pripensu:

miloj da kapoj nun klinias anta mia barbo, kiu sving.

ias sur la verto de 1' turka imperiestro.

ERIKO. Respondu al mi: u vcre vi vizitis Turk-

landon?

NIKO. En ia efurbo mi dibois tri monatojn, kaj

gajege tiu tempo pasis. iutage fariis oferfestoj kun

trosufia rcgalo; porkviandon, tcrurc grasan, oni manis

kaj multekostajn vinojn trinkis laplae. Nokte kun

virinoj oni dancis kaj amuzadis, kaj belegaj estas la

turkaj knabinoj. Kapon kaj bruston ili iam kovras,

sed de brusto is genuoj ili estas tute nudaj.

ERIKO. Cu nudaj?

NIKO. Jes, nudaj; sed de genuoj malsupren ili uzas

nigrajn trumpojn kaj sur Ja piedoj ruajn uojn. Custe

tiel oni vivas cn Turklando, vivas kiel kaproj cn la

patejo, kaj kun malojo mi disiis de tie. AI Romo ni

nun direktis nian velveturadon kun manao kaj mielo

kiel aro. Alveninte al tiu mondurbo nin rcnkontis

terura brucgo kaj krakego. Oni )us fcstis edzion dc

papo kaj uste por tiu festo nia manao kaj mielo estis

menditaj el oriento. Pro tio ni cstis tre bonvenintaj

gastoj. La papo mem kaj la fianino nin kore dankis

kaj admonis nepre eesti la feston. Ni akceptis la inviton

kaj dibois treegc is fine ni ree dcvis eknavigi. Ni do

lasis Romon kaj trc nian ipon ili aris per pekpardon-

kvitancoj kaj liglosiloj. La kvitancojn ni devis lasi

en Hispanujo, sed la losilojn alporti al Anglujo, Tion
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ni faris, kaj de Anglujo ni veiveturis al nordo, por versi

minkarban gudron en la poluson, ar estas tasko de

Angiujo provizi la tcrakson pcr gudro. La ipo, sur

kiu ni navigis estis unu el la plej kolosaj en la mondo;

ia ipkelo, piena de gudro, kvaza ligna kastelego sur

la maro nais kaj iaj mastoj tuis la nubojn. Malfelia}o

tamen okazis al ni. Inter la glacimontoj sur la malhelaj

arktaj maroj unu baleno, la plej terura en la niondo,

alvcnis nin viziti, kaj per sia vosto disbatis flankon de

nia ipo. Ni kon^encis fundiri, kaj uste tion la rabbesto

celis per sia vostobato; ar dum ni malleviis i englutis

unu post Ia alian el la maristoj, nur mi estis savata.

AI supro de 1' masto mi grimpis kicl sciuro — la lipo csis

mallevii, eble pro la gudro — fine la supron mi atingis

kaj je la limo de Tnuboj sidis atendante mian fatalon.

Post nelonge alproksimiis nigra fulmotondra nubo, mi

eksaltis sur gin, kaj tondrante kaj fulmante i min

revenigis al la kretmontoj de Anglujo. De tie mi revenis

hejmen, kaj nun mi estas tie ci.

ERIKO.
I

Sed severa puno atendas mariston, kiu

forkuras el sia lipo.

NIKO. Gin mi jam suferis, dektagan akvon - kaj -

panon mi manis en Abo.

ERI KO. Ncsufic; pii scvcra estas la lego rilate al tio.

NIKO. Kio? ajnas, ke vi fariis vera juristo.

ERI KO. Komprenebie mi scias tion, kion heipä

juanto enerale devas scii.

NIKO. Cu vi estas l^elpa juanto? La plej granda

malseriozulo en nia juneco, kaj egale mairica kiel mi.

ERI KO. Amiko mia, depost nia disio miaj travivaioj
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cstas mdlloiii;c \v.na\: Knabino, hcrcdinto (ic bicru), bcla

kaj juna, amis min, petolulon. Tio okazis. Mi edziis

kun i, forgesis la glason, laboris kaj agadis kaj io

sukcesis bone. La atado de la paroanoj al mi pliiis

tagon post tago, is fine ili min elektis kiel helpjuanton,

pro kio mi pufiis kompreneble kvaza meleagro.

NIKO. VI havas tro da prudento por csti komparata

kun mclcagro. — Vi do fariis tagulo. Mi gratulas

vin! Mi anka diversaojn spertis, estis moligata en

multaj pistujoj, kies rezultato devus esti antazorgemo,

scd Dio scias kic mia hauto finc cstas alnajlota. — Tamcn

iuj rimedoj ankura ne estas provitaj; ankorau la

neanebla, serioza tempo mezuros al mi el sia eterna

fadeno, ankorau tago sekvas tagon kaj la koro free

batas en la brusto, certe io bone finios. Ree mi ja

staras sur la tero de mia patrolando kaj Dion dankas

por ke tiel balda mi atingis in.

ERIKO. Mi miregas, ke vi tiel facile el via embaraso

klariis.

NIKO. Jen la afero. En ia juejo mi devis rakonti

pri miaj aventuroj kaj faraoj dum la forkuro. Mi

rakontis al la juisto la saman kiel jus al vi pri mia

marveturo. Tio amuzis trcege la tutan juistaron kaj

mi estas certa, ke uste tiu historieto savis min. La

juisto eltrovis diversajn malgravigajn cirkonstancojn,

kaj kiel mi jam diris, nur al dektaga akvo • pana puno

aljuis la forkurinton.

ERI KO. Vi do nun povas diri, ke ec tiun panon vi

manis kaj mi kredas, ke tiuj tagoj iom aidonis al viaj

su fero j.
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NIKO. Tutc ne, triko!

ERI KO. Vi ja cstas fcrvora fumanto!

NIKO. Tio min ne cmbarasis. Brulintan pankruston

mi pulvorigis kaj duonc miksis kun cindro, kaj jen

flartabako, boncga fabrika flartabako. Vintrc manko

de tabakmi^ao ree kauzas nenian maipiezuron ai ia

uzanto: kiam apcras trcmola brultipo, tuj la viroj

kvaza Icporoj sin jetas sur gin, kaj baldau trovias

en ies buo ega maa}o, kiu anstataas tabakon. Unu-

vortc, Ia estado en la akvobudeto estas bonc tolerebia,

nur la disciplino estas scvereta. Mi cstis prcta sufcri

pii, multc pii por atingi mian kompatindan filinon, kiu

laudire estas sen sirmo, sen patro kaj patrino.

ERIKO. Vi do scias pri la morto dc via edzino?

NIKO. Sur bordo de Albiono mi tion sciiis, memoris

mian faron kaj rcnavigis ai mia patrolando. — Eriko,

certe vi scias, kiel kaj kie mia filino trovias?

ERI KO. Post la morto dc la patrino, sia hercdajo, la

dometo kaj movebia proprajo cstis aukcie vcndata. La

botisto Tobio, sia plej proksima najbaro, fariis sia

kuratoro kaj akceptis cc si vian filinon kaj sian monon.

Kiamaniere li agis kun la mono, mi ne scias, sed sklavc

la knabino dcvas pcrlabori Man panon cc la botisto.

NIKO. Baldau mi venos por vin savi kaj prirespondigi

la botiston. — Cu vi mcmoras ian strangan testamcnton

de maljuna kaporalo, la kiu au mia filino au la filo

dc Tbotisto, tiu, kiu el iii unue edzios, havos profiton?

ERI KO. Jes, mi scias la aferon. La felio ajnas

favori la filon dc Tbotisto. Li estas uste nun sur cdzio-

vojao, ai kiu liaj gcpatroj insiste iin rapidigis, malhelp-
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ante vian filinon edzinii kun Krisjo — juna estiminda

viro. lii sciis kiel agi.

NIKO. Jcs, ili sciis, scd oro cstas tcro. Vi riccvos

vian Krisjon, jen estas via edziniganto. Mi sopiras je

vi, Janjo mia.

ERIKO. Sekvu min, ni veturu kune. Mi tamen devas

resti du tri tagojn survoje pro aferoj.

NIKO. Nc, scnprokrastc kaj rcktc al mia hejmovilao!

— Nun, adiau, kamarado!

ERIKO. is baldaa revido!

NIKO. Inter la konataj montctoj, tonoj kaj tipoj. —
Adia. (Amba iras al malsan^a direkto.)

K u r t c n 0.

DUA PARTO.

(La Mezvoja drinkejo. Ambaflanke tableto. Je la deks-

tra tableto sidas ZAKARIO kaj IVARO, anta si ili havas

brandobotelon kaj glasojn. Je la maldekstra tableto sidas

NIKO apud bierkruo.)

NIKO (apartc, trinkinta cl la kruo). Trccgc mi cstas

laca. Maristo nekutimas mari lalonge malebenajnkaj

polvajn vojojn. Diablo! La poplitoj rigidias, kiel e
asata leporo, kaj mi ne scias kiam atingi hejmon, se

iu tcrkankro min nc akccptas cn sia vcturilo. Scd tiu

trinkujo forprenas mian lastan moneron, poste malplena
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cstas ia monujo. Tamcn nc maitrankviliu, vcnos tcmpo,

venos konsilo. (Trinkas.) Kiaj malsauloj estas tiuj

ambaij apud la alia tablo?

IVARO. Pripensu, onklo Zakario, hodia vcspcrc,

uste i-vespere Esko revenas kun sia juna edzino

de la edzivojao, kaj m\, kiu la via scio, devas venigi

spicon por la postfesto, trovias tie i kun du maiplenaj

manoj. Tondro kaj fulmo, onklo Zakario!

ZAKARIO. Cio finios bonc, se nur ni agas lau mia

propono. Fidu al mi, Ivajol Ne maloju! (Ivaro

trinkas.)

NIKO (aparte). Malpliaa filo de la botisio Tobio kaj

frato dc Marto, nun mi konas ilin! — ajnas, kc io nc

cstas, kicl devus. (La drinkcja mastro cnvcnas.)

IVARO. Kion vi diras, mastro, la kon^plezema homo,

tiel helpema al iuj? Rekompencon vi anka ricevos en

la lasta tago, pienan rekompencon, ar vian malgrandan

soifantan najbaron vi i tie sensoifigis.

LA DRINKEJA MASTRO. Hi hi hi! pctolulo! —
Mi povas sciigi al vi ion.

IVARO. Cu ni ne pagis al vi?

LA MASTRO. Cio estas pagita.

IVARO. Nu, pH kio vi do murmuras?

LA MASTRO. Mi murmuras pro tio, kc, se ni havus

bonsancon, i povus al ni doni trcegan ekpulon!

IVARO. Se i ekpuus nin en inferon, estus felicc

por ni iuj.

ZAKARIO. Ivaro, nun vi ebriiis!

IVARO. Dank' al la drinkeja mastro, limimpostisto

de Beelzebubo.



74

ZAKAKIO. Fcrmu vian fakon, knabo!

LA MASTRO. Ne, mia gasto; iuj havas parol- kaj

ercrajton tic i. Ne enu vin, gastoj miaj!

ZAKARIO. Vi ion parolis pri ekpuo dc bonanco,

kion vi opiniis?

LA MASTRO. Jcn la afcro: oni rakontas, kc en i
tiu regiono anta nelonge vidiis la lerta telisto, kiu

de fremdlanda grafo telis grandegan sumon, kaj al kics

kaptanto estas promesitaj sepcent taleroj.

ZAKARIO. Kia cstas iia ckstcrao?

LA MASTRO. Tondita tonsurhararo, malgranda

pintbarbo kaj nigra makulo pruksimc al la maldekstra

naziruo.

IVARO. Prccizc!

ZAKARIO. Sama viro!

LA MASTRO. Ni cstu atentaj: cbic ii baldau cniros

tien ci. Kaj se ni sukcesus Iin kapti, cu ne estus ekpuo

dc bonanco?

ZAKARIO. Granda ckpuo!

IVARO. Se mi ekvidus Iin, tuj mi Iin snurligus, igus

en mian veturilon kaj oje rapidus hejmen kun mia

monaro, kaj postc al polica komisaro.

NIKO (aparte). Bonc, boncgc! Petolafo trc gaja

ekprezentias al mi kaj eble havigos al mi senpaganhejm-

rcvenon. — Provi taugas! Antauen, Niko, kaj cstu

egale ruza kiel iam. La drinkeja mastro min helpu.

(AI la mastro.) Mastro, aiiskultu al mi!

LA |MASTRO. Volontc!

NIKO (flankeniras kunc kun la mastro). Kredcbic

vi ne konas min?
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LA MASTRO. Unuan tojon mi vidas vin.

NIKO. Vi eraras, mastro mia. Multajn krucojn ni

kune malpienigis.

LA MASTRO. Tion mi ne memoras. Diru vian

nomon!

NIKO. Se mi forigus tiun barbon, ccrtc vi trovus

malantau i vizaon de antaa Niko Järvelä.

LA MASTRO. Ho, vcrc! (lii premas manojn unu

ai la alia.)

NIKO. Scd silentu, mastro! — Mi volus crcc arani

artifikajeton, por kio mi petas vian helpon. Ni eniru

vian vestiblocambron kaj dum mi forrazos tiun barbon,

vi tondos mian hararon kaj donos ai mi alian jakon

kaj apelon. Sur pinto de Tmentono mi lasos pintbarbon

kaj metos nigran makuleton apud la nazo, kaj jen la

granda stelisto estas preta. Mi denove envenos, la tieuloj

ekkaptos min; kaj iii e ligu min per nuro; tio nenion

faros, sed hejmen iii min senpage veturigos. Imagu ai

la rido kaj ojbruego, kiun io ci kauzos.

LA MASTRO. Tio ajnas treege sagaca, sed atentu,

ke i ne alportu ai vi malplezurojn. Cu vi tuj kaj klare

povas identigi vin?

NIKO. Estu kiel ajn, mi ne cedos de tiu erco pro iu

ebia malplezuro. Plue. kiam la telo okazis mi min

nutris per akvo kaj pano en la malliberejo de Abo kaj

ai Abo mi alvenis rekte el la angia ipo.

LA MASTRO. Bone! Ni ckkomencu!

\ NIKO. Atendu! (Kun pii lauta vo6).) Kion mi suldas

ai vi?
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LA MASTRO. Ses kopckojn, bona gasto.

NIKO (pagas). Adiau!

LA MASTRO. Bonan vojaon! (Niko foriras.)

IVA RO. Mi volus scii, kiu estis tiu barbulo.

LA MASTRO. Li cstas maristo, se mi ne eraras.

( Rigardas tra la fenestro.) Ec Ha irado tion pruvas.

IVA RO. Li sajnas ai mi ne malatanta la cvalaon

de alia.

LA MASTRO. Mi kredas ke li estas honcsta viro.

(Iras.)

ZAKARIO. Nun ni ekvcturu, knabo mia.

IVARO. Kien?

ZAKARIO. Hejmen, komprcneble.

IVARO. Neniam!

ZAKARIO. Kion vi opinias?

IVARO. Neniam, onklo Zakario, neniam hejmen!

ZAKARIO. Kien do?

IVARO. En la pendingon!

ZAKARIO. Knabo, esu parolai! — Hej! Cu vi

ankoraii estas murmurcma, kvankam plurajn glasctojn

vi malplenigis!

IVARO. Cio aniis, io cstas returnite kaj renvcrsite,

kiel la piedvestao de maljunulino Jaakkola. Nenio plu

kiel dum la antauaj tagoj. Tiam glutintc du tri cktrinkojn

mi fariis gaja kaj babilcma kvazau hirundo; nun,

kvankam per kulerego mi vcrus en la faiikon, miaj

okuloj nur grizias, kaj anstatau Ia antaCia agrablega

sento, mi nun sentas nur konfuzajon en la kapo, kaj Ia

menso estas ciam nigra kiel la flanko de brandkald-

rono.
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ZAKARIO. AI diablo la nigrcco de Tmenso. Ni

malkonfuzas nin el tiu afero kvazau aneloj. io
prosperos bone, ec bonege, kaj la kapon ni ne bezonas

klini.

IVA RO. Cio prosperos, se vi havigos ai n^i dek

talerojn.

ZAKARIO. Pii facile mi povas cesigi iradon de la

suno, oi havigi ai vi dek talerojn.

IVA RO. Scd uste tiun sumon faris Ia prezo dc

Taro kaj la mono por Ia komisioj kune, kiun ni lM)mune

fordrinkis. — Mi ja devis aceti ai Karlo por lia birdmono

polvon kaj hajlon. AI maljuna Anjo por iaj ovoj funton

da flartabako, ai Ia kompatinda Manjo Alitalo funton

da kafo kaj duonan funton da sukero kaj ai maljuna

estono, Hansu, du funtojn da tabako kaj tri rusajn

panbulojn, krom multaj pliaj komisioj. Dio helpu min!

Mi estas perdita.

ZAKARIO. Cion ja forprenis Ia rabistoj.

IVA RO. Tiu senkulpigo ne taugas. Se oni rakontus

ai mi tian historion, tuj mi antausentus alian kaj baldau

divenus Ia verecon; kaj certe ekzistas aliaj egale saaj

homoj kicl mi. Ne, tiu mcnsogo ne savos nin. Neeble

estas kasi nian dibocadon en Hämeenlinna, kiun tiei

multaj povas atesti; i estos malkaata. ,

ZAKARIO. Scd tiam la malvarmeta mano de Ttempo

jam intcrvenis. La afero nur mailaote sentios kiel

malproksima fulmotondro, kaj gis tiam eble novaj

rimedoj estas eltrovitaj por kontentigi iujn. Se ni tuj

konfesus la nudan verecon. sciu, bruego farius kaj ni

evitu la sagon.
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IVA RO. La sagon en formo de vipo.

ZAKARIO. Gin ne timu, se vi nur sckvos mian

bonegan konsiion.

IVA RO. Maltauga konsilo. Eblc iii jam eksciis

ion.

ZAKARIO. Necbic. — Nun kurac antaen, knabo

n^ia!

IVA RO. Ne! — Unue havigu dek talcrojn!

ZAKARIO. Nccbic!

IVA 80. Vi estas devigata ilin havigi. Vi logis min

ai tiu maigajno, vi do ankau helpu min! — Dek talerojn.

onklo!

ZAKARIO. Tutc neeble! Distordu plivole mian

nukon.

IVA RO. Tio okazu! La nuko anstatauu cion, uste

tion mi ankau pensas, kaj nun vi sekvu mian konsiion

kaj tuj ni ambau iru en la pendingon. Kune ni iru, ni

akompanu unu la alian gis la mortol

ZAKARIO. Silentu, Ivaro, silentu!

IVA RO. Tiam ni siientos kaj dolce dormos. Kaj Dio

permesu, ke ni ambau pendu en sama arbo. Pro tio ni

nun ekiru por serci kurbbrancan, fortikan kaj iamaniere

konvenan pinon. En la faro mem, la lasta faro, mi

promesas helpi vin, maljunulon. Poste mi zorgos pri

mi mem, mi ne bezonas helpon, kiel pego mi povas

grimpi. Nun ni ekiru, onklo!

ZAKARIO. Knabo!

IVARO. Vi kredas, ke mi sercas, ke mia parolo ajnas

tia. Nu, ja! eble mi sercas meze de Tsuckirligo de Tmorto,

jes, eble mi ridas rekte ai la barbo de THadesestro, car
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tia estas mia karaktero. Sed mia intenco estas neanebla.

Al morto mi iras! Post unu horo oni povas min kicl

hejtlignon cnovi sub Ia kaldronon. — En la nigran

morton! Scd unuc vi ckhavos vian bonc merititan

parton! (Minacante Zakarion.) Je la nomo de tiu pugno!

Vi cstis ai mi satano, tcntanta spririto dc Tmai-

lumo.

ZAKARIO. (Retirias timeme al la pordo.) Trank-

viliv^u, Ivaro, trankviliu! Mi alvokos ia mastron. (Niko,

kun tondita hararo, pintbarbo, makuleto proksime je

maldekstra naztruo kaj vestita en alia apelo kaj jako

envenas. Zakario Iin rigardas per lare malfermitaj

okuloi.)

ZAKARIO (apartc). Estas li!

IVARO (apartc). Scpccnt talcroj, sc oni pros-

peras!

ZAKARIO (aparte). La mondo komencas lumii!

IVARO. Jen la rifo de savo por mi. (Zakario kaj

Ivaro faras viglajn gestmontrojn unu al la alia. Ivaro

sin lokas anta la pordo.)

NIKO. Cu oni tie i ricevas brandon?

ZAKARIO. Kompreneble. Tiu ja estas drinkejo,

gaja drinkejo. (Aparte.) Mi vitegas. La afero nur

prosperu!

NIKO. Kie estas posedantoj de tiu domo?

ZAKARIO. La mastro tuj venos; bonvolu an-

tendi.

NIKO. Mia tempo uras.

ZAKARIO. ^o, ne tiom, ke vi ne povas dum mo-

mcnto ripozi. — (Apartc.) Estas li!
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NIKO. Ni havas bdan vetcron.

ZAKARIO (apartc). Altkreska viro, mi tre mal-

kvictias. (Latc.) Jcs, la vctcro cstas kontcntiga.

IVARO (apartc cc la pordo). Fcliino, mi prcas vin,

montru fojc ankorau ai mi vian vizaon, unu momenton

gin briiigu! Vidctigu gin cc iomctc, mi pctcgas vin! —
io sukcesos!

ZAKARIO. Pardonu ai mi, de kic vi venas?

NIKO. El Naantali.

ZAKARIO. Kaj kicn vi iros?

NIKO. AI Naantali.

ZAKARIO. Do ai via hcjmo?

NIKO. Mi hejmcn rcvcturas cl Käkisalmi.

ZAKARIO. Ccrtc trc gravaj afero j vin dcvigis fari

tiun vojaon?

NI KO. Mia onklino mortis tie, mi kredis min hercdanto

de Tmaljunulino, scd ho vei mi rcvcnas pii malria oi mi

ckiris. La parencoj de sia edzo forprenis cion, kaj min

iii tre insultis; cic. bonaj amikoj, la maljusteco

regas.

ZAKARIO. Mi bcdauras vian fatalan sorton. Cu la

tutan vojon vi piediris?

NIKO. Jes, kiel la botisto de Jerusalemo.

ZAKARIO. Ncniu tornistro sur la dorso, nek paketo

en la mano?

NIKO. Malrica diablo, malrica diablo!

ZAKARIO. Neniä dujjo plu! (Gestas avertante per

la pugno ai Ivaro. Laute.) La lego cstas severa, bona

najbaro, montru ai mi vian pasporton!
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NIKO. Kion ni faras kun pasporto; finnoj ni ja estas

iuj.

ZAKARIO. Ccrtc vi parolas nian lingvon. Scd kiu

pro tio povas uri ke vi estas finno? Kaj ajnas al mi

ia fremda dialekto c vi. — Montru al mi vian pas-

porton, viro! (Niko sin irkarigardas malkviete.)

Pasporton!

NIKO. Vi ne povas gin icgi.

ZAKARIO. Bone mi povas, nur i estas en nia gepatra

lingvo.

NIKO. ci estas en sveda lingvo.

ZAKARIO. Montru gin tamen! (Niko kuras al la

pordo. Ivaro kaj Zakario sin fetas sur Iin. Zakario

krias.)

IVARO. Haltu, viro! (Ciuj tri batalante irka-

movias sur la scenejo.)

ZAKARIO. Ne lasu Iin, Ivaro, haltigu Iin kiel morto.

(La mastro envcnas.) Alportu nurcgon, mastro! Pro

Dio, alportu nuregon!

LA IV1ASTR0. Tuj, tuj! Ne forlasu Iin. (Iras.)

ZAKARIO. Alkrocigu viajn ungcgojn en Iin, Ivaro!

Ne liberigu Iin, ne liberigu Iin!

IVARO. IVIi ne liberigos Iin, ne, kvankam mia skapolo

disius gis la ripoj. (La tunr\ulto pliias.)

ZAKARIO (kun plendanta voo). Li forkuros de ni,

li forkuros. Rapidu por helpi, ciuj homoj! (La mastro

alvenas kun nurego.)

LA MASTRO. Nu, nu, submetiu, fripono! (La

batalado cesas.) Vane vi baraktas, malbonulo! —
Donu bele la manojn!

6 — La Botistu
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IVA RO. Donu ai mi la nurcgon. (Kunlitfas la manojn

de Niko.)

LA MASTRO. Cu vcrc, jcn do trovias nia birdo,

jcn malbonsortc alkroigita. Ho, vi pctolulo! (Apartc.)

Mirindc, kicl li povas konscrvi seriozecon.

NIKO. Ne ligu min tiel firme.

LA MASTRO. Ne tro strcu la manojn dc mizera

satano.

ZAKARIO. Nur tiel, ke iii rcstos ligltaj, kvazau

en rabtenilo! Ho, nun la viro estas en niaj manoj kaj

tiel samc sepcent taleroj.

IVA RO. Sepcent taleroj! (Niko faras subitan movon

ai la pordo. Zakario ekkrias, iuj sin jetas sur Iin, mai-

helpante lian forkuron.)

IVA RO. Ne tiel, knabo mia!

ZAKARIO. Kondutu vin bone! alie vi riccvos vang-

frapon.

NIKO. Mi ja submetias kiel afo. — Nu, okazu kio

okazos, malojo kaj cagreno ne apartenas ai mia karak-

tero.

ZAKARIO. Cu vi bonvolas diri ai ni vian nomon?

NIKO. La nomon vi trovas en la pasporto.

ZAKARIO. Kie estas ia pasporto?

NIKO. En mia brustpoo.

ZAKARIO. (Elprenas la pasporton el la poo.) Bone,

bone! Tiu pasporto farios ai vi multekosta, ar ccrte

i estas memfarita. — Ni konservu gin. (Enmetas la

pasporton en sian propran poson.)

NIKO. Kiamaniere vi nun intencas agi por mia

plejbono?
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IVA RO. Sidigi vin en vcturilon, veturigi vin hcjmcn

kaj postc en la manojn dc nia komisaro.

NIKO. Pro kio zn liajn manojn?

IVA RO. Kial demandi pri afero, kiun vi scils antau

oi ni?

NIKO. La kaiizon mi ne scias. Scnkulpa mi estas

kiel stelo de Tieto.

LA MASTRO. Ha ha ha!

ZAKARIO (apartc). Senhonta krimulo! Plaas ai

mi iom petolerci kun Ii. (Laiitc.) Mi dcmandas vin:

U vi konas iun rian fremdlandan sinjoron?

NIKO. Multajn!

ZAKARIO. En Finnlando?

NIKO. Multajn!

ZAKARIO. Jes, jes! Sed de unu estas telita grand-

ega monsumo, kaj pro tio mi nun demandas vin, u
vi konas grandan, grandegan friponon?

NIKO. Mi konas unu el la plej bona speco, eble ii

konscrvas la perditan monsumon.

ZAKARIO. Lia ckstcrajo?

NIKO. La kapo estas de verto gis la frunto kvazau

nudigita de skabio, sub la frunto du ruaj okuletoj

rigardacas, kaj sub Ia dekstra estas nune ia flavblua

ornamajo; piie lia vizao havas formon de rapo kaj ko-

loron de brando. Jen lia eksterao, kaj mi garantias, i
estas eksterajo de plej granda fripono sur la ter>

globo.

IVARO. Portreto de mia onklo. Mi'ekkolcregas.

Brulstampon de fripono ia lego gis nun ne tute povis
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alpremi sur kapon de onklo. Mi ekkoleregas pro mia

onklo.

ZAKARIO (al Niko). Cu vi nomis min telisto?

NIKO. Cu mi nomis vin tclisto?

ZAKARIO. Mi demandas vin: cu vi nomis min

Std isto?

NIKO. Mi demandas vin: cu mi nomis vin Stc-

listo?

ZAKARIO. Tion vi faris, cftclisto!

NIKO. Tion pruvu, kaj pruvu ankaö, ke mi estas

eftelisto.

IVARO (aparte). Plie, plie, lau tia maniero!

ZAKARIO (aparte). Bandito!

IVA RO. Onklo, ni frakasu la malhonorulon!

ZAKARIO. Ne, Ivaro, kial agi infanekaj nin pcreigi

pro la paroloj de tiu ridindulo? — Sed li estas spriteta.

Hi hi hi! Vere, li estas iomctc, kaj pro tio li ricevu

ektrinkon. Ektrinkon, mastro, aiportu al li ektrinkon!

(La mastro veras ektrinkon en buson de Niko.) Ciun

genieron, e etan kiel pedikovon, oni devas sati. Kaj

tio estis spritao, kvankam tre malgrava. Nun, ektrinkon

i tamen valoras. — Ivaro, jam estas tempo ckvetujri,

kaj kun ojo ni nun tion faras; mi scias, ke vi nun de*

ziras atingi la hejmon, kvankam antau nelonge vi gin

timis alproksimii. En un'j momento io povas

anii.

IVARO. Jus malrica kiel rato, nun posedanto de

sepcent taleroj! Cu mi do timus la hejmon, e kvankam

mi estus malpareginta dekfoje pii?

ZAKARIO. Ni revenos kvaza sinjoroj.
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IVA RO. lii bonvcnigos min kvazaö grandsinjoron.

ZAKARIO. Bond — Ni rapidu!

LA MASTRO (apartc). Mi volas iomctc pliigi la

petolercon. (Late.) Bonvolu atendi, mi petas vin.

La viro estas kaptita en mia domo kaj je la kapto mi

helpis vin; pro tio mi ricevu irionon de Ia promesita

rekompenco.

IVARO. Hontu, mastro!

ZAKARIO. Kontentiu kun kvin taleroj.

LA MASTRO. Bonaj najbaroj, estu justaj. Mi petas

trionon, gin vi suldas al mi.

IVARO. AI infero, mastro! Cu vi intencas malheligi

mian felicon, vi satano, cirkauata de bluaj flamoj?

ZAKARIO. Ni silentu tn lia cambro. (Aparte al

ivaro.) Lasu min klarigi la aferon kun li. (Iras flankcn

kun Ia mastro.) inter kvar okuloj oni povas diri kaj

fari kion ajn. Vi ja scias. — Auskultu al mi: Mi estas

viro, kiu demordis la kapon de Thonto kaj singardemc

tanis mian dorshauton, gis unu colon dika, kaj tial mi

povas fari miregindaojn jc bczono. Kredu miajn vortojn

kaj aödu plue: Se vi ne tuj cedas de iuj postuloj kon-

cerne tiun viron, via domo ekflamios dum malhela

atuna nokto, estu certa pri tio. — Mi estas de furio-

zaj cirkonstancoj tentitä homo.

LA MASTRO (ajnc timiantc). Pardonu al mi, car

ml cstis trudema. Mi pctegas vin!

ZAKARIO. Vi do tute ne enmiksios en tiun

aferon?

LA MASTRO. Ne ec moneron mi petos.

ZAKARIO. Audu, Ivaro, kion Ii sciigas.
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LA MASTRO. Ne cc moncron mi petas.

IVA RO. Nu, vi agas prudentc.

ZAKARIO. Ni do estas nur du partoprenantoj.

IVARO. Du! Kiu| cstas iii?

ZAKARIO. Mi kaj vi, komprcncbic. Fratc iit partigu

la sumon; po tricent kvindek ni havos.

IVARO. Ml ckkolcrias dcnovc!

ZAKARIO. Intrigcma bubo, u ni ne kunc Iin kaptis?

IVARO. Mi ja Iin haltigis kaj mia evalo kaj veturilo

Iin alkondukos ai la komisaro.

ZAKARIO. Cu mi ne helpis vin laupovc?

IVARO. Pro tio vi ckhavu kvindckon.

ZAKARIO. Duonon ai ambau, knabaco, duonon ai

ambau.

IVARO (ekprenas Zakarion je la kolumo kaj Iin

minacas per trancilo). Kruon da sango!

ZAKARIO. Ivaro!

IVARO. Tondro kaj fulmo! Mi ne garantias, kion nun

faros la trancilo.

ZAKARIO (surgenuc). Mi petas, petegas vin!

IVARO. Kruon da sango, se placas ai vi komp-

likigi.

ZAKARIO. Mi kontcntias kun cent.

IVARO. Kun kvindek.

ZAKARIO. Estu ticl.

IVARO. Bone! Ebic ni do ree povas kune daurigi

nian vojaon.

ZAKARIO (aparte). Englutu vin fojc diablo, ido dc

dcmono! — Lalee mi tamcn postulos dc vi la

duonon,
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IVA RO. Sidiu en mian vcturilon, tclisto,

NIKO. Mi sckvas vin, scd mcmoru, ke mi cstas ligita,

kaj gardu vin por malbonc vin konduti kun mi.

IVA RO. Kiel rcon mi vin kondukos, ar vi ja estas

mia mu! tekosta trezoro.

LA MASTRO. Atcntu, por ke li ne forkuru dumvoje.

Pripcnsu: sepccnt taleroj!

VZAKARIO. Sepccnt taleroj!

IVARO. Sepccnt taleroj!



Akto kuara.

Arbara regiono. Maldekstre vojdisio kun gvidilo. ZE»
BEDEO kaj TOBIO venas la la dekstra vojo.

TOBIO. Tiu vojdisio, bona kantoro, ajnas al mi

rimarkinda figurao. Jen la dekstra estas pli mallara

ol la mal dekstra kaj de tie ni atendas Esko'n kun sia

edzino; sed de tie nin renkontos Ivaro kaj la infero de

l'drinkejo. La sentauguio ankorau restas en la urbo,

kien li ekveturis jam antau unu semajno. In^agu al vi la

malplezuron, kiun li kauzis al ni. Ni sendis Iin tien por

venigi la festregalajojn kaj gis Ia hieraua mateno Marto

atendis lian revenon. Sed tiam panjo perdis paciencon,

ekkuregis de najbaro al najbaro, havigante iom de tie,

iom de ci tie, kaj aranita nun staras la festtablo aten-

dante Ia gastojn. Oni devas konfesi, energiulino i

estas.

ZEBEDEO. Ni revenu ai via pii juna f ilo, kiu bedau-

rinde, el sia brusto forigis iujn feojn de n^oraleco.

TOBIO. Pri li mi tute ne agrenias, ar mi scias kiel

lia vivo fine anios. Li similas al sia onklo, mia frato,

kiu ankau en sia juneco malmodere klinis Ia glason, sed

nun, depost tridek jaroj ec guteton ne gustumis. Sian

onklon li similas, tion pruvas lia tuta estao, jen kial

mi ankorau havas bonan csperon pri Ii. Tanncn jc sia
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vere meritas, kaj veku i lian konsciencon. Sed ni lasu

la kanajlon kaj parolu pri mia pliaa fiio, Esko, kiu

en tiu vespero alportos al ni ojon kaj plezuron. Balda

li alvcnos kun sia bcla cdzino. Cc tiu vojdisio la tajloro

Andrco promesis ilin atcndi kaj kun vlglcgaj tonoj dc

fajfilo konduki la junan paron al nia platadometo.

Ni rapidu hejmcn por ilin bonvcnigi. Vi, kantoro, kantu

la manopsalmon por pliigi la solcnccon c la fcsto por

mia filo. — Ni ckiru! (Hi iras. Mijo kaj Esko vcnas.

La porvojaa sako de Esko estas nrtalplena. Mijo sidi-

as sur tono.)

MIJO. Mi estas laca kiel hundo.

ESKO. Kaj mi malsata kicl vintra lupo, scd rcmcmoro

pri la nrtultaj malagrablaoj de tiu edzivojao iafoje

esigas la malsaton.

MIJO. Forgesu la pasintaojn kaj estu danka por

kc vi prospcris diri sen pii gravaj sckvoj. Sc la Karrianoj

cstus vin kaptintaj, el kio ne multe mankis, verajnc vi

nun ne paus tie i.

ESKO. Mi ankora ne pentas miajn tieajn farojn,

ar oni tie min trompis senhontcge. Mia konscicnco tute

ne kulpigas min pro la rcnvcrsita manotablo e Karri,

la frakasitaj fencstroj kaj la spccigita violono dc Timotco,

scd mia humoro malhelias, mcmorante la hcjmon dc

kie mi forestis pli ol tri scmajnojn. — Mijo! mia mcnso

cstas kvaza de mortiginto. Rakontu al mi ion distran,

Mijo, gajigu la homan koron.

MIJO. u vi deziras askulti pri sinjoro MunkhaQzo

kaj iiaj vojaoj?
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KSKO. Jcs!— Nc, nc rakontu pri io ajn; mi nun deziras

al nenio askulti, nur mutii al senvoa statuo de mal-

ojo apud tiu vojo, endormii por cterne kaj nescii pri

ridado dc Thomoj koncernc tiu edzivojao. — Ho,

Mijo! se mi nur nun estus loanto cn iu montkaverno

dc Amcrika lando.

MIJO. Tie ni balda trovius, se mi ankorau posedus

la sorctilon de barono Munkhazo. Mi cstis ia posc-

danto antau kelkaj jaroj kaj faris per i multajn ple-

zurvojaojn, ar mi sciis in uzi e pli lerte ol Munk-

hazo mem; mi etilflugis kien ajn mi volis.

ESKO. Nun vi mcnsogas, kaj la mensogo, kicl diras

proverbo, malproksimcn nc kondukas.

MiCjO. Kiel sago mi jetilflugis tra Ia aero. Se ni nun

havus gin, balda ni tiam ambau starus sur bordo de

Amerlko. Unue mi mem jetilflugus tien kaj vi tuj sekvus

min.

ESKO. Atentu: kiamanierc mi sekvus vin, ar vi ja

havus la etilon?

MICJO. Vi vcnus gin prcni dc mi kaj poste jetilflugus

dc tie ci al Amcriko.

ESKO. Dio konscrvu vian prudenton, se serioze vi

parolas! Sed ne mire, se viaj pensoj iom konfuzlis, ar

c al mi mcm same okazis, kaj ambau ni trovias cn la

sama prcmilo. Vi devas doni kalkulraporton pri la mono

kaj mi priraporti ion alian. Pro tio, kicl kurai alprok-

simii la hcjmon?

MICJO. Kion vi timas?

ESKO. Vi scias, ke mia patrino estas ursino, kun kiu

oni nevolontc ludas,
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MlCjO. Ja—ah, kun ursino havanta du idojn e si,

MC estas bonc ludi.

ESKO. Nur nemultaj viroj sin povas kompari kun

si; bone mi tamen scias, ke mi sin venkus, sed mi ne

volas lev! manon kontrau si, ar esti patrino estas sankta

kaj alta cirkonstanco.

MIJO. Estas ja si, kiu zorgas pri disciplino en via

domo.

ESKO. Mi malkaos ai vi sckreton. — Mia patrino

pusedas vipon, tiom longan gudronuran vipon, kiun ni

ciuj, patro kaj filoj, ne senkauzc timas, car vcrdirc, au

unu, aö du, kelkfoje la tuta familio de botisto Tobio

devas senti tiun vipon. Kaj mi antausentas rec treegan

vipdancon, reveninte hcjmcn. Mia dorso, mi estas certa,

pagos tiun malprosperan edzivojaon.

MICJO. Sed viaj gepatroj, kiel prudentaj homoj,

sciu, ke ne io okazas lau deziro. La kuglo ne iam trafas

celon.

ESKO. Vi estas prava. La kuglo ne ciam trafas celon.

Sed kiel klarigi nian longan foreston, kio nin malhelpis

tuj foriri vidintc nian malsukceson, kaj alveni hejmcn

jam trian au kvaran tagon depost nia ekiro ai la edzio-

fcsto? Atentu, ni estas restintaj tri semajnojn, kaj

uste pro vi, Mijo. Vi vagadis dc parcncoj ai parencoj,

dc drinkejo ai drinkejo, kaj mi, komprencble, ne volis

lasi mian svatiston.

MIJO. Mi dumvoje malsaniis kaj pro tio ni mal-

fruiis.

ESKO. Sed la mono, kio gin laudire elerpis?

MiCjO. Ni devis pagi flegistinon.
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ESKO. Nu, kion mi faris dum via malsano?

MIJO. Vi sidis ploranta apud mia lito ne lasante la

fidelan svatiston.

ESKO. Tiu mensogo ne taugas, plue vi scias mian

sanktan promcson, ncniam iradi per uoj de mensogo. —
Veron ni konfcsu kaj submetiu ai la necviteblo.

MIJO. Tion vi faru; mi ne subios ai vipo de via

patrino.

ESKO. Cu vi do ne intencas akompani min hej-

men?

MiCjO. Ne por riccvi bastonadon. Sed se mi venus,

mi ankau devus diri vcrecon. Oni demandos min pri

la afero, mi rakontos cion, ka), bedaurinde devos fini

mian raporton kun via malica konduto ce Karri, mi

estos devigata raporti pri la renversita tablo, la pereigita

violono kaj frakasitaj fcnestroj.

ESKO. Tion vi ne devos, diru nur, ke ni ckiris dc

Karri antau oi mi renversis la manotablon.

MiJO. Vi do nun sajnigu vian patrinon kaj demandu

min kiam ni foriris de Karri.

ESKO. Mijo Vilkastus, kiam vi ekiris kune kun mia

filo, Esko, de Karri?

MIJO. Ni ekiris antau oi Esko renversis Ia mango»

tablon.

ESKO. Micjo, ne estas loko por moko. — Diru, ke ni

ckiris, kiam Ia domanoj iris fali la herbon.

MiCjO. »Ne instruu min pri la mensogo, ho.»

ESKO. Milfoje vi antaue mensogis, tiu mensogeto

estas sensignifa kaj neniun malutilas.

MICJO. Vi ncscias pri mia sankta promcso, kiun \n\
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faris anta kclkaj sckundoj, kaj i estas jena: ncniam

iradi pcr uoj de mcnsogo.

ESKO. Vi ne pii malbonigu mian afcron. Kunc ni

iru ai la domo dc mia patro kaj klopodu min scnkulpigi

kicl cblc plcj bonc. — Scd atcndu min dum momento,

mi iros plcnigi mian sakon pcr rakithcrbo\ kiun mi

scias krcski tie en la arbaro proksime dc la vojo.

MICJO. Kion vi faras kun rakitherbo?

ESKO. Mi portas gin ai panjo, kiu pro tio eble iomctc

senkolcrios.

MiCjO. Kion faros via patrino kun i?

ESKO. Mi konfcsu ai vi ankaii alian sekreton. Vi ja

scias, ke mia patro cstas drinkctcma kaj tiu peko Iin

kclkfojc atakcgas. Scd tiam panjo miksas en la duon-

bicron rakitekstrakton, kiu baldau eniitigas Ia maljun-

ulon kaj vitigas Iin kvaza la vaporbancjo, li spiregas,

vomas kaj turnas siajn okulojn kicl bovo sur la bu-

benko. Tiu stato datiras nur kclke da horoj kaj li refarias

sobra. Krcdu min, post tiu artifiko li ne toleras e vidi

brandon dum multaj monatoj. Scd alkutimio kazas,

ke li bezonas iam pliigitan doson, kaj panjo bczonas

ciam pii da rakitherbo. Tial mi kredas, ke sako dc ci

tiu herbo tre placos ai i. Eble mi eltrovis bonan mildig-

ilon. — Atcndu min tie ci dum momento. (Iras.)

MlCJO (sola). Cu mi atcndu vin, au dircktu la paojn

ai mia propra hejmo? Eble tio ajnus teliro. — Mi

atendos vin, scd dc tie reveninte, mi aranos kun vi

konflikteton. Kaözon ml facile trovos. Jes, konflikton

* La popolo nomas „anotinan likopodon" per tia nomo
kaj uzas ^'in kiel kuracilon de rakito.



94

mi estabios kaj lasos vin. AI la dometo de botisto Tobio

mi ne venos kune kun vi, ne e paon mi plu akompanos

vin. (Kriscjo alvenas.) Ho, Khsjo! Kicn vi iras?

KRISCJO. Por kromgasti jc Ia alvcna fcsto dc Esko;

aliaj gejunuloj ankau venos.

MICJO. Jen vi vidas la svatiston!

KRISJO. Kie estas la fianco?

MIJO. Tie, en la arbaro.

KRISJO. Kaj kie la juna edzino, antaua Greto e
Karri?

MIJO. En brakoj de sia edzo.

KRISCJO. Hoo—oh! lii estas enamiintaj, fajrecaj.

Kaj vi gardas tie ci, atendas gis la juna paro eliros el la

arbaro?

MiCjO. Neniu paro, sola kaj senpara estas Esko,

kiel rekta botmodelilo. Tie li kolektas kaj plenigas sian

sakon per rakitherbo por kontentigi sian patrinon, kies

koleron li tre timas, kaze de longa restado sur la

edzia vojao, kaj tamen ne venigante edzinon ai la

hejmo.

KRISCJO. Klon vi diras? Kiel okazis? Cu li ne ricevis

sian Greton?

MICJO. La lignouisto in ekkaptis, kaj ilian edzion

onl estis festanta, kiam mi kaj Esko kun la porvojaa

sako sur la dorso alvenis ai Karri. Komike estis, Ui nin

petis partopreni en la festo kaj ni kun plezuro akceptis

la inviton kaj uis la regalaojn.

KRISCJO (ridas). Bonege, trcege bone! Kio plue,

Mijo?

MICJO. Cis nun ni rcstis survoje, translokiintaj de
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unu gajejo al ta alia, malparinte monon; sed nun la kaso

elkonsumiis is la lasta moncrcto.

KRISCJO. u anka Esko drinkis?

MIJO. Ne e guton, sed akonnpanis min ie fidela,

ar ajnis honto al la fiano lasi sian svatiston dumvoje.

Certe li ofte koleris je mi kaj klukis kiel rua koko, sed

tio ne maltrankviligis min, mi nur dibois laplae.

Tiuj tri semajnoj pasis tre rapide. — Jena do estis la

edzia vojao de Esko.

KRISJO. Mi preska tion konjektis jam e la ko-

menco, adinte diversajn famojn de la fianinejo kaj

pro tio mi laueble akcelis mian edzion kun Jan jo. La

botiston mi igis al la juisto kaj du fojojn nia ligo jam

estas anoneita. Sed nun la preposto, pro troa akurateco,

postulas por la tria proklamo edzipromeson de Tobio.

Certe la edziintencoj de Esko evoluis lau mia espero,

tamen io povas ankorau subite anii. La filo nun

revenas malprosperinte, kaj la patrino, vidan te kiel

proksime mi estas al la kvincenta heredajo, povas en

sia furiozo edzigi Eskon kun kiu ajn virinao. Kaj cio

tio ci okazos dum ta preposto atendas edzipromeson

de Tobio. Ho, se ceestus la patro de Tjunulino, sia

vera edziniganto, tiam la afero estus alia. En proksima

dimano okazus la tria proklamo kaj en la sama tago

ni festus nian edzion.

MICJO. Mi antadiras vian venkon.

KRISCJO. Se uste vi antaudiras, vere vi estos Ia

plej bona gasto e mia edzio.

MIJO. Tion mi esperas kaj •>la via deziro al vi

okazos>, kiel Esko sin csprimas, komentariante biblion
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laQ sia memoro, tiu impona fiano, kiun oni hodiaä

atendas hejmen en piena gloro. — Atentu, Krisjo, kiel

kurioze okazis: en la sama tago, kiani oni nin atendas

kun la juna mastrino, ni ankau venas, sed kiel vagantoj,

malpuraj kaj malsataj, kaj rilate ai virinoj Esko estas

egale virta kiel je sia ekiro.

KRISJO. Bonege! Estos ja tre interese ce la botisto.

Mi akompanos vin, Micjo, kaj pliigos la koleregon de

Tniastrino.

MICJO. Plivole rapidu antae ai la hcjmo dc Esko

kaj anoncu la alvenon de la festgastoj; diru ke iii haltis

sur la korto de Peltola por ripozi.

KRISCJO. Tion mi faru kaj mi havigos ai iii pii

longan nazon. Rapidu nur balda post mi! (Iras.)

MICJO (sola). Vane vi atendos min; ar pro nenio mi

nun volus renkonti la faman Marton. Verdirc, mi timas

in pii oi diablon. Kaj kiu in ne timus? — Nun ai mia

propra nesto; kaj Esko'n, kun la sako da rakitherbo

sur Ia dorso mi sendos miaparte kaj sia propraparte en

la faiikon de la nigra drako. — Li restadas ankoraO.

(Kriante.) Esko!

ESKO (el la arbaro). Mi venos tuj.

MICJO. Kiam vi de tie revenis, mi igos vin drinki

pienan kiel ojstron, kaj en via hejmo iii vidu, ke ne mi

sola konsumis la monon. — (Esko venas; unu duono

de lia sako estas plenigita.)

ESKO. Tie krcskis sufic da rakitherbo.

M1J0 (prezentas ai Esko la brandobotelon). Jen

ai vi. Mi US ankau mem ektrinkis.

ESKO. Kion vi celas?
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MIJO. Ke vi prenu bonan ektrinkon el mia botelo.

ESKO. Mi?

MIJO. La sama viro!

ESKO. Vi scias, ke gis tiu tago miajn lipojn ne malsek-

igis ia maldolao.

MIJO. Sed hodiau iii malsekiu!

ESKO. Cu mi drinkus? Ne! — Kredu min, Mijo

Vilkastus, mi apenau scias la guston de Tbrando.

MICJO. Gustumu nun, por ke vi sciu! Ektrinku,

Esko, el tiu klara botelo.

ESKO. Mi malamas la brandbotelon dc mia tuta koro

kaj animo.

MIJ0. Tio okazas, ar vi ne pH bone konas ian

internan naturon.

ESKO. Nakkinen, mia maljuna onklo, cesante drin-

kadon, terure malbenis brmdon. Li nomis gin veneno

el la puto de profundo.

MiJO. Estu certa, kiam li denove komencos drinki,

li nomos gin mielguto el la monto de Talteco.

ESKO. Jes, li gin malbenis kaj la brandbotelon li

nomis korno de Tdiablo.

MIJO. Estu senzorga, kiam li denove komencos

drinki, ii nomos gin korno de Tfelicego.

ESKO. Vi parolaas, Mijo. La brando ne bezonas

defendanton.

MIJO. Tute vere, kiel neniu bona kaj honesta afero.

ESKO. Malbenata afero, la branda afero. Oni pre-

tendas, ke iu kuracisto eltrovis la branddistiladon. Se

tiu kuracisto trovius tie ci, tuj mi Iin pendigus.

MiJO. Kaj mi anstatauus Iin en la pendigilo, se

7 — La Botittoj.
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mi nur sentus iom da kapturno dc Tbrando, kiu kura-

igas homon e je la plej granda danero; kantante ni

in renkontas. Vi tian kuraon bezonas alpaante al via

tcrura patrino, pro tio, trinkul

ESKO. Cu i hclpus?

MICJO. Scndubc. — Trinku!

ESKO. Mi ne trinkos.

MlCjO. Tiam ni disias, mi nc akompanas vin plu.

Adiau! (Intcncas foriri.)

ESKO. Haltu, Mijo, haltul Sen akompananto mi

nc iros hcjmen..

MICJO. Cu vi volas trinki?

ESKO. Donu ia botelon! Estu la lasta, kiel la unua

fojo. (Trinkas.)

MICJO (aparte). Bonc!

ESKO. Cu vi vidis, ke mi trinkis?

MICJO. Ankorau glutu ektrinkon, car i estas la

unua kaj lasta fojo. (Esko trinkas. Aparte.) Nu, bone!

Nun ia konflikteto kaj poste disio.

ESKO. Cu mi nc trinkis?

MIJO. Jes, kaj tre tio estis utila, nun vi kurae

akceptos bastonadon de via patrino, car cstu ccrta,

bastonegadon vi riccvos.

ESKO. Micjo Vilkastus ne estas profcto.

M1J0. Kvankam ne profcto, mi povas antaudiri

kio vin hodiau atcndas. Sed estu trankvila, via kapo

nun estas preparita, okazu kio ajn.

ESKO. Vi do krcdas, ke mi nepre estos bastonata

vespcre, cu jcs?

MlCjO. Mi krcdas kaj fidas.
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ESKO. Kaj vi ojas kaj estas gaja!

MIJO. Cu svatisto ojus jc bastonado dc fiano?

ESKO. Pro kio vi do ticl parolas?

MIJO. Mi babilas de doloro el profundo de mia

koro, ar la afero estas malagrabla.

ESKO. Cu verc. Mi ricevos bastonadon! Kaj vi?

MICJO. Mi estos devigata pririgardi, nenio helpos.

ESKO. Vcre! Scd kiu el ni estas la efkulpulo, mi

au vi?

MIJO. Mi ne scias; ar mi estas senkulpa.

ESKO. Senkulpa? Vi ja kauzis tiun prokrastitan

revenon. De demo ai domo vi pais kvazau cigano, kaj

mi akompanis vin.

MICJO. Kvazau cigano! Hundo, pripensu klel oftc

kaj kiel senhonte vi min insultis dum tiu ci vojao.

Finc tamen suficas, fulmotondro!

ESKO. Cu vi laukonscience povas diri, ke vi ne estas

kauzo ai mia nuna mizero?

MICJO. Kauzo de tiu mizero! Cu mi sola?

ESKO. Vi ja eluzis la monon.

MICJO. Plej grandan parton da mono ni elspezis en

la gastejo, kie ni tagmanis grandsinjore kaj trinkis

botelon da biero. Vi scias, ke tia mango postulis monon.

— Sed kiu estas kulpa por ke ni dcflankiis en Ia gastejon?

Cu ne vi?

ESKO. Mi ne celis alian oi desegni en la rajtigon

mian parafon, kiu devis tie esti; sed poste pro kio ni ne

daurigis nian iradon ai domo de Tfiancino?

MIJO. Tio estas alia afero. Sed respondu, kiu estas

kulpa por ke ni deflankiis ai la gastejo?
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ESKO. Ho, ho, kia tono nun en la sonorilo!

MICJO. En la sonorilo! Cu mia voo cstas tono dc

sonorilo, vi intrigema kaj ruza botistfiio, u mia voo

estas tono de sonorilo?

ESKO. La VOO estas donaco de Dio, precipe la kanto.

V00. Komprcnu ustc mian komparon; ar ofte mi

parolas alegorie kaj metafore. Tiel mi ankau nun opiniis,

ke la V00 de Thomo anias, kiel en la arbaro ni audas

au akrajn au malakrajn tonojn el sonoriloj de la brutaro.

MICJO. Vi malsaa virafo, askultu ai tiu sonorilo!

(Vangfrapas Esko'n kaj forkuras. Esko postkuras. —
La tajloro Andreo alvenas kun klarneto sub la brako.)

ANDREO (sola). Tie ci mi do dcvas atendi la gastojn

kaj, kiam iii alvenos, ilin akompani ai domo de Tbotisto,

tia estas la volo de Tmaljunulo. Sed cu mi devas stari

ci tie ec gis la duonnokto, ilin atendante kun klarneto

en la mano? — Silentu! Jen iii estas, almenau la fianco.

Mi donu ai li honorfanfareton. (Esko venas. Andreo

ekfajfas ai li kelke da fojoj.)

ESKO. Cu vi vidis IVIijon?

ANDREO. Vian svatiston? Cu li ne trovias inter

la gastoj?

ESKO. Li lasis min, kiel lupo sian idon, kaj ec vang-

frapis min je la disio.

ANDREO. Pro kio vi disiis en kolero?

ESKO. Li estas ofendsentcma kaj ne toleras riprocon.

— Vangfrapon mi riccvis de li. Bone! — Se mi cstus Iin

atinginta, certe kun pliio mi estus Iin paginta. Sed je

proksimio de danero li ciam estas rapidpieda. Sen-

kauze lia nomo ne estas Vilkastus (viglulo).
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ANDREO. Ruzulo li cstas! — Oni invitis min por

ludi je via festo, kaj la ordono mi tie ci vin atendis.

Nun vin mi rcnl^ontas, scd ne vian fianinon.

ESKO. Neniu fiancino ekzistas. i lasis min jam

anta la edzia soieno kaj prenis alian. Abomena trompo,

senkonscienca ago! Sed mi komencos teruran proceson

kontrau iii.

ANDREO. Kiun i prenis?

ESKO. La lignouiston; ni jaeestis je iliaedziofesto.

ANDREO. Mi kompatas vian perdon, kiu vian koron

tre tuas.

ESKO. Scniime, jes! — Diabia Miqo, kiu forkuris dc

miaj ungegoj! Mi agus kun li tiel, tiele! (Li ebriias.)

ANDREO. Granda ruzulo! — Bagatelo ja estis, ke

ia knabino ne estis pii ria. Ni ja kantas: »Se amon

nur posedas ni, riecon ai ni donas Di'.>> Tiel estas, cu

ankau vi tion kredas?

ESKO. Ccrte vi estas prava. — Kun Micjo mi ankau

procesos. Eble vi inter la arboj vidis kiel li min vang-

frapis?

ANDREO. Mi ne vidis.

ESKO. Diru absolutan veron!

ANDREO. Ne, ne, mi ne vidis.

ESKO. Atentu, se vi devus meti du fingrojn sur la

libron! (Biblion.)

ANDREO. Mi ripetas, mi nenion vidis. Pro Dio, ne

igu min ai la juejo; mi gin timas kvazau inferon.

ESKO. Mi konsideru pri la afero. Sed nun mi eble

mortos.

ANDREO. Dio gardu nin! Kial?
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ESKO. ajnas ai mi, ke mia korpo ka) animo solvias

en la aero.

ANDREO. Ankorau vi ja estas sendifekta.

ESKO. Mi riccvas flugilojn sur la dorson kaj voston

sur la postaon kaj levias en la alteco.

ANDREO. Sur la tero vi ankorau staras, kiel mi, la

peka homo.

ESKO. Vian vocon mi malbone distingas gis i-alte

Kion vi diris?

ANDREO. Sur la tero vi staras.

ESKO. Sed mia spirito turnias sur poluso de la

ciclo.

ANDREO. Vi malojigas min.

ESKO. Tio estas trc amuzc Tero kaj ciclo faras

transkapion kaj vi, Andreo, ajnas ai mi rondiri kiel

simio sur la foira kampo kaj tamen mi volus vin ameme

kisi. Certe tio estas morto, kaj mi ricevas satanan

kuraon. Hih! Nun mi batalus kun legioj.

ANDREO. Vi ja drinkis?

ESKO. E tion mi faris. Du boncgajn cktrinkojn mi

)us prenis el la pobotelo dc Micjo. — Sed nun la tempo

plenumiis, kaj ni ciuj devas foje morti; kredu min!

ANDREO. Cu vi iam antauc ebriiis?

•ESKO. Vcrdirc, ncniam!

ANDREO. Nun tio okazis, najbaro mia.

ESKO. Cu tio estus ebrieco?

ANDREO. ustc, jes! cstu certa pri tio!

ESKO. Tiel dole, tie! ielc, ferkuracge! Se la tutan

mondon mi povus irkapreni, mi gin kisus kiel amatan

fraton. Diablo! Mi povus eksalti ai supro de tiu piceo
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a ai rando de tiu nubo kaj de tie ree kiel fulmo malsupren

gis la kerno dc Ttero. La vivo estas gajludo! Andreo,

kiaj ni estas, kiaj estajoj, ar Dio zorgas pri ni? Hih!

Jen vi vidas rimarkindan knabon. Cu ne? Kion vi

diras, tajloro?

ANDREO. Mi diras preskau nenion.

ESKO. Cu tajloro superas botiston?

ANDREO. Ambau estas utilaj en la mondo.

ESKO. Vi kutimas mallaudi botiston kaj meti tajloron

unu gradon pii suprc, sed atcntu, se ne estus botoj, eble

ankau ne estus piedoj. Jen vi riccvis unu pikaludon,

kiu valoras kiel du.

ANDREO. Vi ja deziras disputon kaj malpacon inter

ni. Jcs, jes, mi kon^prenas, sed mi nenion diros.

ESKO. Ne fariu disputo, car nun estas tago de rgojo.

(Kun predika voco):

»Estu gaja, la anim',

fidu ai la bovo, vi,

alten vin kondukos i.>>

Tre infana mi estis timante iri hejmen, kvazau mi

devus tien iri. AI koboldo, la hejmo! La mondo estas

granda kaj panon mi trovos ie.

ANDREO. Iru tamen dece hejmen, Esko, tio estas

ai vi la plej bone.

ESKO. Ne ec unu colon plu ai la hejmo mi min

turnas, kaj mi migros malproksimen, e pii malproksimcn

ai la orstepo, pri kiu la fraulino de pastrejo sonis. —
Transdonu ai iii miajn salutojn kaj danku ilin por la
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edukado, diru, ke mi iiin benis forirante kaj estas gaja

kiel virafo. (Fiere la kapon balancante.)

»Estu gaja, la anim',

fidu al la bovo, vi,

alten vin kondukos i.»

Hih! Sur brcto dc Karri cstis dck kulcroj, ml illn kal-

kulis. — Andrco, ni cstu gajegaj! — Vidu, kid rapid-

kura mi cstas. (Forkuras rapidcgc.)

ANDREO (sola). Mi komencas iin timi. Lia karaktero

cstas trc ekscesa, kaj forta li cstas, trccgc forta. (Esko

revenas kurante sen apelo kaj la dua uo.)

ESKO. Dio mia, Andreo, u ni kuru la kapojn kontra

la pinojn?

ANDREO. En kia stato vi trovias? Mankas ja

apelo kaj la dua uo!

ESKO. lii manku.

ANDREO. Ni seru ilin.

ESKO. Ne, tajloro, la arbaro tenu sian kapta|on. Cu

mi zorgus pri apelo kaj unu suo? Diabletol Mi forfetos

ciujn miajn vestojn, se mi tute kolerias, kaj vcndos

min al la ruso por cent taleroj!

ANDREO. Kondutu vin konvene, amiko, kaj parolu

kiel decas al prudentulo. — Mi iros por elserci vian

apelon.

ESKO. Ne iru, alie ni farios malamikoj.

ANDREO. Cu vi intencas kun hararo tiel hirte star-

anta vin montri inter la homoj?
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ESKO. La hararo tagas, kvankam vi gin foje tre

mokis, vi. Mi tion iam mcmoros.

ANDREO. Mi tiam estis cbricta.

ESKO. Vi ridetis ai tiu staranta tufo sur mia verto.

Signo de vireco kaj ekkoleremo! Anka miajn okulojn

vi mokis, nomantc ilin rondaj virafokuloj. Bonc!

Rigardu tiujn okulojn!

ANDREO. Mi ilin vi dis.

ESKO. Rigardu min atcntc kaj scnvocc en la okulojn.

Faru tion tuj, Andreo, alic ai vi okazos malbonc!

ANDREO. Mi rigardas. (Momcnta siicnto dum

interrigardo.)

ESKO. Jes, tiaj okuloj iii estas. Tuu anka tiun

tufon sur mia kapo.

ANDREO. Pro kio?

ESKO. Ci estas tuinda. Obeu dum screna tempo.

ANDREO. Vi estas strangulo.

ESKO. Tia tufkapulo. Enovu vian manon en gin,

estas sendanere.

ANDREO. Sed kion tio utilas?

ESKO. Mi nescias e mem. Sed rapidu nur, se via

dorso jukas.

ANDREO. Nu, mi palpas gin. (Tuas lian hararon.)

ESKO. Duan fojon! (Andreo tusas lian hararon.)

Jes, kaj la trian fojon!

ANDREO. Vi pctolercas. Mi jam tuis.

ESKO. Tusu ankorau la trian fojon!

ANDREO. Ho, mi, malfcliulo, ai kio mi okazc venis!

ESKO. La trian fojon. — Tusu!

ANDREO. Mi tusas. (Li tusas.)
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ESKO. Jes, tia hararo i estas, kaj mcm mi gin

portas, same kiel la okulojn.

ANDREO. Mi ne kredis vin tiom obstina.

ESKO. Obstina kaj ekfiamema lau naturo.

ANDREO. Nck tiom ckkolcrcma kaj artifikcma.

ESKO. Mii diabloj! La tuta mondo kvaza soreita

kontrastaras min. (Ekprenas la tajloron je la kolumo.)

Karri trompis min, mia propra fianino trompis min,

nomantc min scnhontulo, kaj iii min forpdis kicl frcmd-

an hundon. Ticl oni agis kun mi, kaj Mijo Vilkastus,

li cstas vcra satano. La monon findrinkintc, li vangfrapis

min kaj forkuris kvazau rabbesto. Kaj inter nl, Andreo,

estas ankau ia malnova malkonsento.

ANDREO. Ne premu mian goron!

ESKO. Sinjoro Kristo! Sciu, tajloro» Micjo Vilkastus

ticl cmociis mian koron. (Kunprcmas pii kaj pii la

goron de Andreo, kiu klopodas liberii.)

ANDREO. Ne sufoku min!

ESKO. Ha, tajloro!

ANDREO. Venu por helpi min!

ESKO. Atentu! tiel mi agas kun viroj, vidu! (Prcmas

Iin teren, la tajloro svenas kaj restas senmova.) Cagrcno

post cagreno fine senprudentigas homon. (Rigardas la

tajloron.) Senmova kicl tono. Pensu, se . . . (Skuas

Iin.) Stariu, Andreo, kaj ni refariu amikoj. — Li ne

plu spiras. Estas farita! Unu en erko, la alia en katenoj,

tiel finiis la edziovojao. Mortinta li estas! Estas

farita! (Ivaro, Zakario kaj Niko alvcnas veturante,

sidantaj en la veturilo.) Venu kaj vidu mian grandan

krimon!
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ZAKARIO. Haltu! (ivaro haltigas evalon.) Kio

okazis?

ESKO. Vcnu kaj vidu fruktojn dc kolcro kaj

peko!

IVARO. Mia frato, Esko! Kia tcrurao?

ESKO. Estas farita!

ZAKARIO. iuj lasu la veturilon! (Ili malsupreniras.)

Ligu ia Brunulon tie je ia pino. (Ivaro dekstrenigas la

cvalon. Zakario kondukante Niko'n pcr nurcgo, lig-

ita je la piedo. proksimias al Esko.) Esko, nevo mia,

kion vi faris?

ESKO. Bonan tagon! Mia farao cstas tic. Jcn kuas

la tajloro, kiel oferafo de mia kolero. Sed i estas kiel

puno al mi. (Ivaro alvenas.)

IVARO. Cu vi mortigis tajloron?

ESKO. Bonan tagon! Au cbic jam cstas vcspcro. —
Jcs, Ivaro, vi cstas pii juna, prcnu ckzcmplon dc mi

kaj neniäni donu superforton al viaj pasioj. Mi viron

mortigis, tio fariis puno al mi. Scd ho, tajloro, kiu dcvis

lasi sian vivon pro tio. (Zakario ion subparolas al Esko.

Esko ckkuras, scd sin returnas post kvin ses paoj.)

Ne, onklo, mi ne volas forkuri. La konscicncriprocoj

moderias pro la puno dc Tregistaro. Mi do riccvu la

difinitan nombron sur mian dorson, car tion mi mcritas.

Kaj postc: marsu tien, kie la nuboj kaj la tero intcrtu-

ias kaj oni vcturas per boacoj. Tien, tien la tato forigas

siajn krimulojn. La cbricco malaperas el mia kapo kiel

cindro en la vento. Nun mi estas tute malebria. (Andreo

movias.) La tajloro ankorau vivas! Amiko mia,

Andreo!
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ANDREO. (Sidias peze ekemante.) Cu mi ankora

restas tic i?

ESKO. Jes, amiko mia! Dank' al Dio, ke vi reviviis!

Mi petas de vi pardonon de mia tuta korol

ANDREO. Mi vizitis malproksimajn landojn, parolis

fremdajn lingvojn kaj vidis multajn homojn. — Anta

kicl longc, Esko, vi kunprcmis mian goron?

ESKO. Anta apena tri minutoj.

ANDREO. Diru almcna tridek jaroj.

ESKO. Nc pli ol tri minutoj, kredu min!

ANDREO. Vera miraklo!

ESKO. Stariu, frato mia! (Hclpas Andrco*n starii.)

Kicl vi nun fartas?

ANDREO. IVIi cstas sana kaj sobra.

ESKO. Sana kaj sobra! Kia fclio! — Scd mi cstus

per di ta, se vi laiee persekutus min.

ANDREO. Mi tion nc faros.

ESKO. Kunpremi goron dc alia cstas ja bestiale

kaj mi devus esti sevcre punata. Jcs, tion mi mcritus.

Scd mi petcgas vi n, nc igu min al Ia jucja kunsido pro

tiu afcro!

ANDREO. Nc, nc, trankviiiu!

ESKO. Vi bonulo! Kiamaniere mi vin rekompcncos?

ANDREO. Mi nc bczonas rekompencon.

ESKO. Nekomparcbla viro! Senpagc mi faros al vi

botojn gis via morto.

ANDREO. Nu, se vi volas.

ESKO. Jes, mi faros! — Nu, onklo kaj mia pii juna

frato, Ivaro, la providenco tamcn min hclpis cl tiu mal-

fclico. — Scd de kic vi vcnas kaj kiu cstas tiu ci?
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ZAKARIO. Ni rcvcnas cl la urbo.

IVARO. Kaj tiu cstas nia amiko, kiu fcliigos nin.

ESKO. Pro kio onklo Iin kondukas per nurego?

IVARO. i cstas ligao dc amikcco, kompreneble.

ESKO. Klarigu al mi la aferon.

IVARO. Cu vi nc atentas la mailongan hararon,

pintbarbon kaj makulon apud la nazo?

ESKO. La granda teiisto!

ZAKARIO. ustc la sama.

IVARO. Ni Iin Icrtc ekprenis en la Mczvoja drin-

kejo.

ESKO. Kia bonanco!

IVARO. Nur scpccnt talerojn!

ESKO (aparte). Kia bonanco! Tio kazos grandan

ojon en mia hejmo kaj savos ankau min.

ZAKARIO. Sed audu, nevo mia, hodia ja devis

okazi via postedzia festo?

IVARO. Estas ja vcre! Pro kio vi staras tie ci?

ESKO. Ho, ve! AI mi okazis kruela malprospero.

Mian fianinon oni trompe donis ai alia kaj mi kiel

fraulo devis rcvcni. Cis nun mi rcstis survoje, dank' al

Micjo Vilkastus. Li ankau min trompis. La dekdu

talerojn, kiujn mia patrino donis al mi por la edzio,

li fordrinkis, plue vangfrapis min kaj forkuris, uste tie

ci. Mi decidis ne plu reveni hejmen, sed migri alilanden.

Nun mi tamen kredas, ke la afero aniis.

IVARO. Certe jes, nc timu! Ni ankau faris malpros-

perän vojaon, sed tiu nia felicbirdo (montrante Niko'n)

rebonigos cion. Nun mi tute kurae revenos; e tuj mi

konfesu, ke ni ia monon fordrinkis, sed jen anstatae
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sepcent taleroj kaj en dometo de nia patro nni laQte

de ojo huraos.

ZAKARIO. Tamcn nc sciigu, kc mi vin akompanis

en la urbo je via drinkado.

IVARO. Ho, nc, mi diros, kc mi vin nc renkontis

anta ol c la urba impostcjo jc mia foriro. Estu trank-

vila, onklo, mi savos vian dorson.

ZAKARIO. Mian dorson?

IVARO. Jcs, la vian, Esko'an kaj mian propran.

ESKO. Ha, kia mirega ano! Nun ni deziregas atingi

la hejn^on, hcroc kvazau vcnkintoj en la milito. Tian

felion ni ne meritis. Ni danku la providencon!

IVARO. Ni danku la providencon; i teligis tiun

viron por savi nin, mizerulojn. — Sed mi sentas teruran

malsaton. Cu via sako enhavas manaon?
ESKO. Tute nc, nur rakitherbon. — Terurc ankau

mi malsatas, Maldole! Mi povus, kicl picj bona bird-

casista hundo, senti flaron de pano en porvojaa sako

de Tveturanto, kaj vcre, agrablan flaron dc novgreno

mi scntis dum la tuta vojo. Certe, frato mia, tian insistan

malsaton mi neniam antaue spertis. Sed iom da pacienco

ankorau, baldau nia patrino donos ai ni mangon.

IVARO. Buterpanon i donos ai ni, kicl ai bonaj

infanoj. AI la hejmo kiel pelataj de koboldo! Mi malligos

la evalon. (Intencas iri dekstren.) Sed atentu, ke vi

ne perdas nian orbulon, onklo, alic ni ambau scnindulge

baldau trovios en la pendingo. (Iras.)

ZAKARIO. Mi bone gardos Iin.

NIKO (aparte). Ankau mi volontc volus malplenigi

tcleron da pizao, ar mi estas malplena kicl en la malli-
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berejo anta du semajnoj. Tamen la akrecon de malsato

mi forgesas, rigardante la vojojn kaj vojetojn de mia

infaneco.

ESKO (al Niko). VI do cstas la sama fripono?

Konsideru la teruran krimon, alproprigi al si havaon

de alia persono, in enovi en sian propran poon kaj

sin forteli. Konsideru tion, mizerulo!

NIKO. Silentu tuj, kokintelisto kaj okuleganta

gufo, alie mi liberigas la manon el la nurego, ekprenas

vian hararon kaj disetas la ventoneston en la aeron.

ESKO. Nc fanfaronu! Ebricco, la kanajlo, dcnove

sin sentigas cn mia kapo rekuraigante. — Fripono!

u vi insultas min? Atentu, ke mi ne ekprenu vin je

la goro! Kion vi farus? viaj manoj estas ligitaj.

ZAKARIO. Estu prudenta, Esko, mcmoru, kc li

estas nia kaptito.

IVARO (venigas evalon kun aro sur la sccncjon).

Pri kio Esko disputas?

ESKO. Tiu senhontulo min insultas, ar mi kristan-

maniere Iin riprois pri lia telo.

IVARO. Li nc toleras naivulojn, kaj naivaj ni ja

estus, Iin riproante pro tio, por kio ni devus Iin danki. —
Nun iuj supreniru en la aron, mia evalo de malkvieteco

aspergas kaj piedfrapas. (iuj sin lokas sur la aron.)

Ml, via vcturigisto, sidias antae, onklo kun nia orkoko,

sidiu en la mezo, poste Esko, kaj vi kun via fluto

malantaue, kaj ludu tiel, ke la cielo krevas.

ANDREO. Mi ludos!

IVARO. Sed nc clfalu de tie, dum mia evalo galopos!

ANDREO. Mi nc elfalos.
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IVA RO. Kic cstas via capclo, Esko?

ESKO. En la arbaro, scd restu tie cc dcko.

IVARO. Vi cstas prava. Dc nun ni uzos silkocapclojn.

ESKO. Kaj orajn pohorloojn. Ni aetu oficistan

bienon dc l'tato a farmu sinjoran bicnon.

IVARO. Tion mi tuj faros.

ESKO. Mi farios via inspcktisto, Ivaro!

IVARO. Bonc, mi akccptos vin kicl inspcktiston,

onklo cstu mia arbaristo, patro mia intcndanto kaj la

intcndantedzino cstu nia mastrino.

ESKO. Kiu intcndantedzino?

IVARO. Nia patrino, komprcncbic.

ESKO. Nu, nu, mi komprcnas!

IVARO. Priatcntu, nun mi ekvipas la cevalon. Ne

falu dc tie, postludanto.

ANDREO. Ne, ne, mi ne falos!

IVARO. Nun ni ekveturas! Flankcn! Ci tie venas

riculoj. — ojmaron, tajloro, ojmaron! (lii ekveturas.

Andrco ludas maron de Bjorneborganoj. La aliaj kant-

krias. — Du kromgastoj, cclante postedzian feston de

Esko, venas cl dckstrc.)

I:A KROMGASTO. La klarncto sonas, rapidu.

(Plcndkrio dc Micjo adias el la arbaro.) Kiu tie

picndkrias?

2:A KROMGASTO. Mi anka ion aiidis.

1:A KROMGASTO. Ni csploru la afcron. (La krom-

gastoj iras. Baldau iii revenas, portantc Mijo'n, kiu

rompis sian picdon.)

MIJO. Mi disrompis mian picdon, portu min ai la

kantorol
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l:A KROMGASTO. La kantoro trovias cn fcsto c
la botisto Tobio. Tien ni portas vin.

MIJO. Pro Dio, u mi tie aperu?

2:A KROMGASTO. Mi scias tute certe, kc li tic

trovias. — Cu via piedo estas tre difektita?

MICJO. Ho, l^icl mi sufcras!

1:A KROMGASTO. i ja estas rompita. Kiel tio

okazis?

MIJO. Mi, malsaulo, kuris post tetrinon, kiu saltetis

vigle kiei koboldo, por min foriogi de sia idaro. Mi

falpais kaj rompis mian piedon. (Aparte.) Malbenita

Esko, kiu min persekutis kaj kazb tion il Bone, ar
li ne vidis mian faipaon. (Late.) Estas netolereble,

mia piedo min doloras kaj brulumas kvaza en kolbas-

poto de diabio.

!:A KROMGASTO. Pro tio ni rapidu ai domo dc la

botisto.

MIJO. Mii diabio jl Mi ne volus tien!

I:A KROMGASTO. Custe tien ni rapidu, se vi

deziras resanii. Via piedo devas esti lignoligata. —
Malfruio povas malbonigi la aferon kaj vin lamigi. —
Ekprenu Iin, vi ankau, kaj ni rapidu. (La kromgastoj,

portante Mijo'n ekiras.)

8 — La BoUctoj.



Akto kuina.

(Ekster la dometo de Tobio. Maldekstre de Tdometo
estas tablo, sur kiu vidias brandobotelo, du glasoj, tritikaj

bulkoj kaj sukero. Malantae vidias pinarbaro. — TOBICJ
kaj ZEBEDEO venas el maldekstre.)

TOBIO. Cuvcrc! Marto prctigls apartan brandotablon,

kaj e ekstere sur la korto. La memoro de sinjoraj

manieroj ankora aperas e i, ar en sia juneco i

servis sep jarojn en la bicno Riutala. i tre plais al la

sinjorino same al la kapitano mem, kvankam e ili

dcvis silenti, kiam Marto furiozis. Tia junulino i cstis.

Ni interkonatiis dum mia kudrado en la bieno, kaj nia

amikeco profundiis pli kaj pli kaj kazis fine edzion.

Mi c dcvis pagi »gudromonon»^ pro Esko, dcvis gudrigi

preejon. Nu, nu! Juneco kaj malsaeco, maljuneco kaj

saeco, diras la proverbo. Junulo estas riskemulo kiel

la arbarkapro. Li senpripense antaen rapidas, precipe

nuntcmpc.

ZEBEDEO. Antae kun pugnita mano kaj buo

kuntirita ni kontrabatalis la pasiojn, kaj la karaktero

fcriis. Scd mankas sufia fortcco dc la volo c tiu

generacio, i dancas la la fajfilo de siaj inklinoj.

' Dirmaniero pri infano, naskigita anta la edzeco.
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TOBIO. Jes, jes. — Cu vi memoras kiel e la *trab-

veturiga festo»' en Peltola, la junaj kaj maljunaj dancis

la sakfajfilo de Hansu, la estona maljunulo?

ZEBEDEO. Dum miaj oficvojaoj mi okaze tien

alvenis.

TOBIO. Multajn petolaojn ni tie faris. Inter alie

foristo, la erculo, fulgigis mian vizaon uste je la

ekiro. La friponol Mi nesciis la aferon anta ol en hejmo

Marto min atakis pri tio. — Nu, tiuj agoj jam apartenas

al estinteco kaj estu forgesataj. Oni devas sperti diversajn

aferojn, ludon kaj seriozecon, en tiu mondo, kiun la

scienculoj asertas esti ronda kiel mia kapo, kaj turnii

en la malplena aero. Kia estas via opinio koncerne tiu

a fero?

ZEBEDEO. Mi plene konfidas al la Vorto, ni ja kantas:

> Neniä kolono, nur rapidkura flugo.»

TOBIO. Tion ankau mi opinias. — Sur la akvoj i
ruli^as kvazau granda kristnaska bulko. — Tiu mondo

estas ronda kaj piena da kaanguloj kaj labirintoj. kiuj

facile subigas homon. (Plenigas ambau glasojn per

brando.) Estu kiel ajn. ni prenu ektrinkon kaj cion

forgesu. Ektrinkon ni prenu kaj ridu kaj ploru sam-

tempe al okazintajoj de nia vivo. — Kantoro, havu la

bonecon! Ne malsatu feston de Esko, alie mi sentas

min ofendata pro mia filo.

ZEBEDEO. Mi gustumos!

TOBIO. La glason rcnversite, kantoro, renverslte!

ZEBEDEO. Ne, Tobio, mi nur gustumas.

' Vidu paon 51 pri laborfesto.
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TO BIO. Lauplac. sed por felico de Esko! (lii trlnkas,

Zebedeo nur gustumante.)

TOBIO. Bonvolu sukcron au bulkon postc la via

plao; mia rezervkonto ne estas tie! mal piena, kiel i
ajnas; el i gutetas je bezono. Kio maiiumigus la vivon

de botisto Tobio? Lia lerteco havas lokon en la kapo,

kaj tiu mano gin efektivigas praktike; sanaj korpo,

okuloj, oreloj kaj iuj n^en^broj; brava edzino kaj du

filoj, kaj sur sia propra terpeco li loas sur la libera,

resonanta pinplatao. — Tie ci estas fortega eo, sonigu

gin per via voo, kantoro!

ZEBEDEO. Nun estas nek usta tempo, nek loko

por psalmokanto.

TOBIO. Nur kantkrieton, por ke ni audu la eBon.

ZEBEDEO. La la la laa! (ERo.)

TOBIO. La la la laa! (Kantante.) Sed ni knaboj el

Mänttälä . . . Hih! (Jctas sian capelon en lar aeron.

Marto alvenas el la domo kaj tauzas lian hararon.)

MARTO. Tuj silentu, falko! — Kion vi faros tie cl

ekstcre? Kantoro, bonvolu eniri. (Iras en la domon.)

TOBIO (reprenas sian apon). La grandlirmila apo

de Esko; li ricevis la mian pro la edziofcsto. (Ektrinkas.)

ZEBEDEO. Min tre surprizis tiu okazo, nome la

taiizo.

TOBIO. Tiun ci antautufon i iom ektauzis, sed mi

pardonas ai si, ar i estas tre ekcitema kaj ekkolerema

kaiize de la festo. Si egalas fulmon. Cu vi atentis la

rapidecon de sia ago? Kiel sago si ekaperis, kiel sago

post unu sekundo rcc estis en la domo kaj dume havis

tempon iazi min.
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ZEBEDEO. Sceptro e virino estas malojiga signo;

i antausciigas ruinon de Pnacioj. Kiam en Romo la

granda potenco kliniis al sia falo, la prostituinoj,

virinaoj kaj kromvirinoj regis, Raj la viro tremis antau

la virino. Kia honto! Cic volupto kaj amuzo. — Tobio!

Mi estimas virinon, sed diras, ke fino de Tmondo, bank»

roto, kaj ctcrna konfuzo nin proksimias, kiam i sin

vestas per pantalono kaj nin komencas bati, vangfrapi

kaj — (signifc rigardante Tobio*n) nin tauzi.

TOBIO. ustc pripcnsatc, vcrc Marto agis scnhontc.

Diablo! Mi kolerias. Tazi min! Ho, ciganino! Nu,

nu, certe mi vin punos, kiam preterpasis via malbona

humoro. Nun estas plej prudente silenti. — Sed bonvolu

eniri, kantoro, bonvolu cniri! (Malfcrmas la pordon al

Zebedeo, kiu eniras.) Mi sekvos vin tuj. (Reiras, prenas

ektrinkon kaj maas sukerpecon poste. Marto venas.)

Mi okuladas kaj okuladas lalonge la vojon, atendante

la gastojn kiel sunlevion.

MARTO. Vane ajnas ilin atendi.

TOBIO. Hodia vcspcrc ili devas rcveni laii la intcr-

konsento.

MARTO. Iii povas reveni hodia a morgaö au kiam

ajn; sed pensu, se Hi revenus sen fiancino!

TOBIO. Sen fiancino?

MARTO. La opinio de junulino au sia edukanto eble

aniis.

TOBIO. Neeble! La afero estis decidita per bravega

manprcmo.

MARTO. Tamen tute ne maleble. Sed, se tiel okazus,

Janjo ja estus multe pii proksima al la heredajo oi Esko,
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nia filo; nur la tria proklamo mankas. La cbleco por kc

i kaj la malbenita foristo ekkaptos de ni la kvinccnt

talerojn, tiu penso mian koron bruligas pli ol fajro de

Tinfero. Je Dio! Mi juras, ke tio ne okazos. Se la maller-

tulo nc kunvcnigas cdzinon, li kontcntiu kun tiu, kiun

mi havigos al li. Mi rczcrvis al li amikinon, kiu Iin

akceptos kiel malsata aglo. Li devas tuj edzii, sed pro

tio vi devas ankora intrigi kun Ia preposto.

TOBIO. Mi agos lau via volo. Scd tia disrevio nc

timigu nin. Baldaii iii alvenos kaj la fianino sidas

apud Esko kie! floro de Sarono. lii estas solene edzo-

ligitaj, por etcrne kunigitaj; alie iii nc cstus rcstintaj

tri semajnojn dumvojc. Baldaä iii alvenos dum sonoj

de fajfilo. La tajloro Andrco ilin atendas kun klarneto

en la mano jc la vojdisio. Kaj mi furas, Marto, kc mi

ankorau vesperc dancos polskon kun vi sur tiu cbcna

korto. — Sed kion opinii pri Ivaro, kiu gis nun ne rcvenis?

MARTO. Ke li vivas, ni scias, car li ja estas vidita

sur la stratoj de Hämeenlinna, scd klukanta pro cbrieco.

TOBIO. Kanajia knabo, vi nccvitcble ricevos puncton,

finc dc tie revcnante, jes, tute certe.

MARTO. Mi vipos Iin ticl, ke li la tutan semajnon

kusu C mcmbron nc movante. Sed vi, eniru por amuzi

la kantoron. Pri unu afero mi mcmorigas vin: nc cbriiu

hodia, se vi ne volas esti cnbarota en la porkejon.

TOBIO. En la porkejon? Marto mia, nc parolu ticl

porke en tiu solena momcnto!

MARTO. Eniru la ambron kaj nt parolau. (Tobio

eniras. Marto sola.) Vi restas ankorau, sentaugulino.

Se vi ne tuj apcras, mi vian nukon distordos, car hodiaö
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mi ne cstas ludema. — (Janjo vcnas.) Scd jcn i venas.

oju, ar vi ne restis pii longe! — Cu vi ricevis si-

ropon?

JANJO. Ne, li diris, ke li mem ne havis.

MARTO. Mallertulino, neniam vi povas ion fari.

JANJO. Mi ne ricevis.

MARTO. Pro tio, ke vi cstas senenergia.

JANJO. Kion mi povis fari?

MARTO. Siicntu! kaj ekiru tuj ai Brito, mcmorigu

in>pri la dek ovoj, kiujn si suldas ai mi kaj diru ai si,

ke, se si ne redonas ilin, mi eliros la okulojn el ia

kapo, kiel faris antaue la diablo kun soristino de Kittilä.

(Janjo iras dekstren. Karlo dc Lcnjo vcnas.)

KARLO. Cu Ivaro ne jam revenis el la urbo?

MARTO. Ne.

KARLO. Mi cstas ccrta, ke li fordrinkis mian birdo-

monon kaj nun mi estos sen municio.

MARTO. Estas eble.

KARLO. Vi dcvas kompensi Ia malprofiton, kiun

kaiizis ai mi via filo.

MARTO. Ni vidos! (Maijuna Anjo vcnas.)

A NJO. Bonan tagon, mastrino dc botisto Tobio!

Cu ia urbovojaanto jam sciigis pri si? Mi timas ne

ricevi flartabakon, nck plu mian monon!

MARTO. Tion ankau mi kredas.

ANJO. La mizcrulo, u en la urbo au en Mczvoja

drinkejo li pasigas la tempon diboantc?

MARTO. Iru Iin serci, se vi tion volas scii.

ANJO. Estus plic tasko de lia patrino.

MARTO. Silentu, virinaco! alie mi vin eljetos per
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unu picdfrapo is via domao (Krisjo venas ei dekstre.)

Kion vi volas?

KRISCjO. Ne tiel koleru, Marto; ar mi sciigas al vi

gajan novajon. Esko proksimias kun sia juna edzino;

bela junulino! iaj vangoj egalas matenruon kaj la

okuloj brilas kiei du sunoj. Balda ili vidios. En

korto de Peltola Esko trinkigis sian evalon.

MARTO. Vi mensogas!

KRISJO. Veron mi diras. (Tonoj de klarneto

adiai^.) Jen ili estas! (Aparte.) Mi anka adas

radbruon. Kion tio signifas? u Mijo ercis kun n^i?

Mi do vcror mcnsogis. (Tobio kaj Zebedeo clvcnas cl la

ambro, la unua sufic cbria.)

TOBIO. Mi adis tonojn de klarneto, ili proksimias.

KRISCJO. Tuj ili alvcnas!

TOBIO. Kiel edzifeste! Kiun maron ludas la tajioro?

ZEBEDEO. Marion dc Bjorneborganoj!

TOBIO. Maron de Bjorneborganoj! Kaj la arbaro

eas kvaza dum lupaso. — Sed kial ili kantkriadas?

KRISJO. uste kiel dum lupcasado.

TOBIO. Tiu kantkriado?

KRISJO. Ci estas krio de ojo kaj gajeco.

TOBIO. Jes, foristo! »Gojiu kaj gajiu, Kristnasko

estas nun!>> Ni refariu amikoj, foristo! Nun mi pardonos

al iuj, e ai la diablo mem, kiu nin tentas kaj logas laQ

la fluo malsupren. — Jen mia mano, foristo!

KRISCjO. Jen la mia! (Premas manojn unu de

Talia.)

TOBIO. Ciam ni estu amikoj!

KRISJO. Tiel longe kiel ni povos.
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TO BIO. Jes. forlsto!

ZEBEDEO (apartc). Amikcco kaj akvo valoras cgaic

nuntempe.

TOBIO. Edziofcsto dc Esko!

MARTO. Bruto, vi ja ebriiis, spiie mia severa mal-

permcso?

TOBIO. Bruto! Marto kara, ne kondutu vin ticl,

ke mi pro kolcro devas vin hontigi per eterna forkuro!

MARTO. Ekmaru, se placas ai vi!

TOBIO. Pro kio ekmari? Mi ja cstas mastro de mia

demo. Vi min ne timigas, car nun ni estas multnombraj,

kaj bone venkos vin. — Bruto! Ne kolerigu mian koron!

MARTO. Fermu la buon tuj!

ZEBEDEO. Trankviiiu, cdzo kaj edzino! For la

malpaco, nun kristane ni akceptu la gefianojn!

TOBIO. Kristane, kun brulantaj lampoj en la manoj.

La fianco alvenas! — Sed kia ciganaro de tie vidias?

(Ivaro, Zakario, Niko, Esko kaj Andreo, ciuj sidantaj

sur la caro, proksimias kantkriante kaj dum sonegoj

de klarneto. lii haltas en la malantauo. Zakario kaj

Andreo levas siajn capelojn.)

MARTO (aparte). Dio helpu nin! Mi konjcktas

malbonon.

TOBIO. Mi demandas: kion signifas tiu cigana aro?
IVARO.

I

Ci ja estas monarafo. Ciuj malsupreniru.

Mi volas mani. (iii malsupreniras el la caro. Ivaro

forigas Ia evalon de la sceno.)

TOBIO. Klarigu ai mi tiun apera|on, se eble!

ZAKARIO (montrante Nikon). Rigardu tiun esta|on.

Cu vi nenion observas?
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TOBIO Cu cstas sono? Pro kio li estas iigita, kaj

pro kio vi Iin kondukas de piedo?

ZAKARIO. Li cstas multekosta objckto. (Ivaro

rcvcnas.) Klarigu la aferon, Ivaro!

IVARO. Audu, audu la ojsciigon! Sovac mi min

kondutis, pii oi antikvc la perdita filo. Ho, ve! Cion

mi malsparegis; aron, monon kaj la vendaojn mi

perdis, sed jen tiu, kiu ciujn truojn rcplenigos, jen sepcent

taleroj.

TQBIO. Scpccnt! Pro kio, pro kio, Ivaro, filo

m ia?

IVARO. Li estas la telisto de alilanda grafo. Mi Iin

ekkaptis en Mezvoja drinkejo kaj la promesita rekom-

penco estos mia. Ni riios, patro!

TOBIO. Tondita hararo, pintbarbo kaj makulo tie,

precise kiel devas. Fulmotondru kaj fajru, la tago de

fclico vcnis kaj de ojo miaj okuloj nigrias. Ho, hund-

bojo! stelisto, mi preskau emäs vin kisi! — Sepcent, kaj

kvincent plue!

IVARO. Ni aetos bienon!

TOBIO. Bonegan bienon! — Marto mia, mia aminda

Marto, la felico nin favoras.

IVARO. Patro kaj patrino, mi petas vin forgesi

miajn kulpojn!

TOBIO. iuj estas forgesitaj, brava knabo. Nun ni

memoras nur tiun felictagon!

IVARO. Ankau mi pledas por Esko. Lia afero malsuk-

cesis. Hi trompis Iin, doninte lian fiancinon ai alia. Li

ne kulpas pri tio nek pri sia longa restado survoje. Mijo

ankau estis trompa. Findrinkinte la monon de Esko, li
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disiis de sia kamarado kvaza bandito, donante al li

c vangofrapon. Tion li faris!

TOBIO. Certe tiu afero ajnas iom malagrabla . .

.

MARTO, lii cstu malbcnataj, ticl fianino kicl Mijo!

TOBIO. Malplezure vere estas; sed io estu forgesata

kaj kompcnsata pcr tiu ojmomcnto!

MARTO (apartc). Se la afcro cstas kia i ajnas, vcrc

la dorsoj de Ivaro kaj Esko estos savataj. (Janjo venas.)

TOBIO. Janjo, knabincto mia, vcnu kaj adu la

felion, kiu okazis al ni. Jen la granda telisto kaptita!

NIKO. Cu cstas vi, Janjo, anelineto mia? vcnu kaj

liberigu la manojn de via patro, por ke li irkaprenu

vin!

TOBIO. Kion li diras?

JANJO. Cu vi mia patro?

NIKO. Jcs, la maristo Niko, forkurinto, scd ne

telisto. Estu trankvila, filino mia!

A NJO. Ho, bona Dio! Vcrc Niko Järvelä, kvankam

trc anita. — Cu vi ankoraö konas min?

NIKO. Maijuna Anjo, mi krcdas!

ANJO. La sama Anjo, kiu vin fojc hclpis al lumo de

Tmondo.

TOBIO. Cu vi ankau min konas?

NIKO. Vin mi ncniam forgcsis. Kiam sur Ia vasta

maro amikojn mi mcmoris en la patrolando, larmoj dc

sopiro oftc fluis.

TOBIO. Malfeliulo! Mi cc nun kompatas vin amikc.

NIKO. Dankon. Sed memorantc vin, vian hararon,

severajn okulojn kaj pean vizaon la ploro aniis
al rido, mi ridis tiel, ke la kajuto resonis.
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TO BIO. Bonc, vi maljuna stelisto. Sed vi ne konas

min. AI kiu apartenas tiu pea vizao?

NIKO. AI cdzo dc botista Marto.

TOBIO. Tion vi divcnis; demandu ion pri miaj

travivafoj.

NIKO. Cu via dorso antau nelonge sentis la vipon

dc Marto?

TOBIO. Ho, ho; kiel kolcrcn\a. Nun mi konas vin,

antaiia najbaro mia. Vi volus bati min, sed sciu, viaj

manoj estas kunligitaj.

NIKO. Mi ne volas bati edzon de alia edzino, sed

malligu miajn manojn.

JA NJO (aparte). Cu mi vidus mian patron, sed kicl

teliston. Mi trcmas de timo.

KRISJO (aparte). Mi felicon esperas, tamen timas

la plej malbonon.

NIKO. Liberigu min, alie mi kauzos pereon irka
mi, kiel okazas dum krevas turnianta mueltono. —
Liberigu min!

ZAKARIO. Vi estas nia kaptito.

NIKO. Pro kio vi kaptis min?

ZAKARIO. Car vi estas telisto.

NIKO. telisto! (Disrompas sian iigilon.) Malbenito!

Pruvu vian kulpigon, alie vi pentos, kaj tuj malligu

miajn piedojn. (Ektiras kaj renvcrsas Zakarion per la

picdsnurego. Ivaro kaj Toblo intcncas sin fcti sur Iin.)

Restu sur viaj lokoj, se placas ai vi konservi viajn krani.

ojn.

KRISJO. Ne tuu Un, sed diru kaözon pro kio vi

Iin ligis. Jen mi staras kaj defendas Iin.
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ZAKARIO. Atentu, kc li nc forkuru. o

TO BIO. Li nc povas forkuri. o

IVARO. Mi bonc dctcnas Iin.

NIKO. Baldau m\ forios. — Scd u vi cstas mia <>

filino? (irkaprenas Janjon.) Janjo n^ia, u vi povas

pardoni ai mi?

JANJO. ion, ion, nur ke iiia kulpigo estu mal- o

vera.

NIKO. Honestulo mi estas; pri alia kulpo mi ne scias,

oi forkuro el mia sipo, kaj pro tio mi ja estis internigita

en malliberejo de Abo uste tiam, kiam okazis la telo

pro kiu tiuj kulpigas min. Tie mi tiam troviis kaj alvenis o

rekte el angia ipo. Cion tion ci mi povas atesti; ankau

tion sciigas mia pasporto, kiun mi repostulas de tiu viro.

ZAKARIO. Gin vi ricevos, kiam placos ai mi.

IVARO (apartc). Cu la oro clglitus el mia mano? Mi o/

tion nc kredas.

ESKO (starante malanta la aliaj. Apartc.) Mi timas, o

timegas. (Eriko, Ia helpjuanto venas.)

TOBIO. Jen la helpjuanto kvaza la peto. — Ml

admonas vin en nomo de Tlego zorgeme gardi tiun viron,

kiu estas la prianoncita telisto de Tgrafo. Mia fiio,

Ivaro, Iin ekkaptis.

ERI KO. Kion vi babilas? Tiun tcliston oni ekkaptis

hierau cc Ia preejo dc Vanaja, mi mcm eestis.

IVARO (apartc). Brula infcro! Ree embaraso antaii ot

mi.

ESKO (apartc). Mi estas malfclia! o

NIKO. Kial vi jen fiksrigardas min, Eriko, amiko

mia?
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<>/' ERI KO. Kian ercon vi rcc faris, Niko? Kien mala-

peris via barbo, kanajlo? Kie estas la bonkreska barbo,

kiun antau kelkaj tagoj mi vidis vin porti en Hämeen-

linna?

NIKO. Auskultu ai mia rakonteto, kaj vi ankau

aliaj, se plaas al vi. AI tiuj du, revenantaj cl la urbo,

mi faris artifikajeton en Mczvoja drinkejo. Oni tie

parolis pri telisto, kiun oni supozis trovii en la ir-

kauajo, kaj kiun iii deziris ekkapti por gajni grandan

kompenson promesitan. Tiu nigrahara amiko promesis

tuj sidigi la teliston, se li vidius, sur sian caron kaj Iin

veturigi al sia hejmparoa policestro. Mi sciiis, ke ni

estis samparoanoj kaj, ar mi estis tre laca, placis al

mi atingi la hejmon veturante; pro tio mi konspiris kune

kun la drinkej-mastro por akiri ustan similecon kun la

o telisto. io fariis ladezire. Dum la mastro tondis la

hararon, mi forrazis la barbon, lasante nur tiun pinton

kaj faris makulon apud la nazon — kaj i ree foriul

(Devias la makulon.) Plue alian jakon kaj apelon,

kiujn donis al mi la mastro, kaj la fama telisto envenis

en la drinkejon. Tiuj tuj kvaza agloj sin ctis sur min,

ligis kaj kun ojkrio — ar ili kredis sin trovintaj multe-

kostan trezoron — veturigis min hcjmen. Jen mi nun

staras kaj dankas por la veturigo.

o E Rl KO (ridas). crculo!

JA NJO. Patro mia, estu bonveninta!

y° KRISCJO. Estu bonveninta! Vi venis ustatempe.

o '. Ho, kicl fclicc! Jcn do estas la patro de Janjo, sia usta

edziniganto. (AI la h^lpjuanto.) Helpjuanto, fariu

mia svatisto.
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ERI KO. Volonte. Jen. Niko. la foristo Krisjo.

bonega kaj brava viro, kiu hvnas vian filinon; donu in

ai li, li meritas bonan edzinon.

NIKO. Kion vi mcm diras, Janjo mia?

JANJO. Malkae mi volas respondi. Ho, vi ja estas

mia propra patro, mia defendanto kaj protektanto. Ne

plu mi ja bezonas timi la malamon de fremduloj! Miajn

kordezirojn mi konfesos ai vi. — Tiun viron mi jam de

longe amis, tage kaj nokte li estis mia sola penso, kaj

mia plej kara deziro estus edzinii kun li, sed obstine

oni malebligis nian edzion. ho, patro mia! mi multe

suferis.

NIKO. Tion mi kredas. Esprimo de via okulo estas

de suferanta serafo.

JANJO. Sed mi ne volas denunci, ne, mi ne volas.

io ja nun fariis bona.

ZEBEDEO. Certe la knabino multajn severajojn

spertis; sed la proverbo diras: »la haringeto ne difektias

en la salo».

NIKO. Jes, kantoro, mi vidas, ke i e^tas honesta

knabino. — Prcnu manon de via amiko; mi fiancigas

vin. mi ankau. (Krisjo kaj Janjo manprenas unu la

alian.)

MARTO (aparte). Cio do estas perdita. Malbeno,

malbeno! Mi ne eltenas plu.

NIKO. En la proksima dimano oni anoncu la trian

fojon.

KRISJO. Tiam ni ankau festos nian edzion kaj

akceptos la kvincent talerojn. iii nun certe apartenas

ai ni, ar Esko ne plu povas kun ni konkuri. E se li



128

tuj fianius, tri semajnoj devas pasi is lia edzio, sed

(' al ni sufias nur kvin tagoj. La venko estas nia! Sed

kion tio i signifas komparate kun vi, knabino mia,

kiun mi nun certe scias nrtia! — Malgra io, la venko

estas nia!

ZEBEDEO. La sorto, la scntrotnpa sorto! — Vcrccon

mi elparolas. Tiun orfan knabinon oni klopodis per

multspecaj artifikoj malhelpi de sia rajto al lea unuio,

sed io aniis. — Vi, kiuj asertas neekziston de direkt.

anta providenco, venu tien i, al korto de botisto Tobio,

por vidi ekzemplon; i estas vin blindigonta kiel la blueta

fulmo. — Potenca estas la maijusteco, sed pii potenca la

justeco. Jcn nia konsolo! — Sed kian miregindaon oni

alportas tien i? (La kromgastoj portante Mijon, al-

venas el dekstre.)

*7/ ESKO, Estas ja vi, Mijo? (lii sidigas Mijon teren.)

1:A KROMGASTO. AI vi, kantoro, ni venigis viron

por esti bandaata; li rompis sian piedon.

ESKO. So, Mijo! Nu, mi ne volas vin moketi, vi

ricevis vian parton.

TOBIO. Vi, Judaso! Sed vi ja estas mia falintamala-

miko, pro tio tenu trankvile vian lokon.

ZEBEDEO. Dcnove ekbrilo dc Tglavo de la venan-

elo. iclo, mi dankas vin, por ke vi punas; alie malgra-

veco, moko, ofendo kaj trompo paradus ce ni gis la

nuboj, uzurpus la tronon de Talteco, kaj mallumo dc

Tperco farius nia ctcrna hcredajo, sed ekvilibron, ho

ciclo! tcnas tie ci via punanta spirito. — Jes, Micjo

Vilkastus, jen estas rikolto de via semado, karda rikolto,

o de nun semu pii sae. (Rigardas lian piedon.) Malbona
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rompo. Post scp semajnoj vi eble povos lasi la liton. sed

estu certa, is ia tombo sin sentigos la sekvoj. Lama

vi restos vian tutan vivon. Portu Iin al Brito Tienhaara,

la maljunulino ordinare posedas diversajn kuracilojn.

Portu Iin tien; mi tuj postc akompanos vin. (La krom-

gastoj ekiras, forportante Mijon.)

ERIKO. Mi devas agi ladcvc. — Esko, Karri vin ^

lee persekutas por respondi pri viaj faraoj je la edzio-

festo de lia edukatino. La jua kunsido okazos la

trian de septembro en la bieno Marttila, en vilao

Hätylä. — Vi havigos al vi grandan monpunon, knabo

mia.

TOBIO. Kion mi audas? ^

MARTO (apartc). Cu tio ankora? o

TOBIO (al Esko). Mi ne povas percepti. ke vi estas
;
ot

mia filo. Kiu vi estas?

ESKO. Esko. ^

TOBIO. Respondu: Formo estas de Esko. lia fan-

tomo. Sen capelo kaj dua suo! Kiu vi estas? c

ESKO. Esko.

TOBIO. Cu vi konsistas el karno, osto kaj sango? «^

Venu, por ke mi tusu vin, alie mi ne kredas ke vi estas

Esko. — Venu! o

ZEBEDEO. Faru lau ordono de via patro. (Esko «>

proksimias malrapide sian patron.)

TOBIO (tre ebria. Metas ambau siajn manojn sur

ultron de Esko). Jes, nun ni estas disiintaj. Iru, iru,

kaj neniam plu vidu vin miaj okuloj! IruI o

ZEBEDEO. Faru lau ordono de via patro. (Esko

malproksimias keikajn paojn de sia patro.)

9 — La BoUstoj.



TOBIO. Kaj kunprenu, kio apartenas al vi. Jen via

apo. (Jetas de sia kapo ia apon al la piedoj de Esko;

Esko sin turnas, prenas in kaj metas sur sian kapon.)

Kaj vi edzius, bulo! — Redonu la rajtigilon; tuj redonu

mian promcslctcronl (Esko redonas la lctcron. Tobio

'^ in ekrigardas.) Kion signifas tlu kornikpiedo? — Neniu

respondo. Tiu kornikpiedo? mi demandas.

ESKO. i ja estas mia parafo. La mia opinio i
estis necesa, por esti lea.

ZEBEDEO. Kia aroganteco!

TOBIO (disiras la leteron kaj etas la pecojn kontra

^ vizaon de Esko.) Aulol

ESKO. Klopodu min defendi, Ivarol

TOBIO. Ivaro, jes. La piej bona defendanto! —
(Al Ivaro.) Vin mi ankafi ungograios. — Kie estas

prezo de Tarao?
ANJO. Kie estas mia flartabako?

^ KARLO. Kaj mia municio, pulvo kaj kugletaoj?

IVARO (aparte). Nun cstas mia vico. — Mi fariu

freneza, eble tio savos mian dorson. (Ruligas siajn

okulojn.)

TOBIO. Raportu pri la aeta|oj, malfeliulo egale

kiel Esko. Dio gardu min por vi!

iVARO (ajnigante freneza). iela spiralo peze malsup.

renfails el la nuboj kaj la piedo rompiis.

^ TOBIO. Kiu?

IVARO. La ieia spiralo.

TOBIO. Kio?

IVARO. Tlu i mondo renvcrsiis, kicl diris sankta

Petro.
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TOBiO. Filo mia, ne klopodu nin trompi per jenaj

artifikaoj.

IVARO. En mia kapo knaras rostitaj pizoj.

ZEBEDEO. Kia fripono, kia kanajlo!

ESKO. Eble estas vereco, ar li nun tre suferas, kiel

anka mi.

I VARO. Suferon oni metu en sakon, sakon en porkejon,

kaj egan tipon kontra ia pordon. Cu vi ion adas el

mia kapo?

ESKO. Nenion.

IVARO. Tie io audias.

ESKO. Kio tie adias?

IVARO. Ncnio troa.

ESKO. Ne tiel ruligu viajn okulojn. Via aspekto

estas terura.

IVARO. Kaj via estas rua, kiel turka fadeno. —
»El ruo glimas nigro», solvu tiun enigmon.

ESKO. Lasu enigmojn.

IVARO. Mi petegas: solvu al mi la enigmon: »El

ruo glimas nigro.»

ESKO. Estas la Mamo, kiu glin^igas la nigran boL

poton. — Sed, frato mia, respondu al mi: u efektive

vi estas freneza?

ZEBEDEO. Li freneza! Granda fripono li estas.

TOBIO. Li estas egale saa kiel mi.

IVARO (aparte). ajnas ke e tio ne helpas.

TOBIO. ho, kantoro, tiajn filojn mi posedas! Kiel

punon mi ilin ricevis.

ZEBEDEO. »Punu tie i.]^Sparu tieU

TOBIO. Jes. tion ni kantas, sed severa estas tiu
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puno. — De kio mi prenos, Ivaro, por vi la monon por

la komisioj, kiun vi elspezis. Per kio mi kompensos

vian monpunon, Esko? Vi, sentafiguioj! La vipon vi

sentos tiel, ke nia dometo ancelios. — Esko, per kio

mi kompensos vian monpunon?

ERI KO. Malpaco ce edziofesto farias tre multekosta.

ESKO. Rilate ai la monpuno ne tre minacu, helpju<

anto, car mi ankorau ne estas plenaa, pro tio mi eble

klarigos la aferon per bastonadeto en la antaambro
de jua kunsidejo, se mi volas. Sed tio estus honto. —
Mi diras nur: ne tro fanfaronu pri la monpuno.

ERI KO. Nu, klarigu la aferon kiel plej bone ai vi

ajnas. Mi faris mian devon.

ZEBEDEO. Hodiau virto ricevis rekompencon kaj

malvirto punon. Ho, tago de justeco!

TOBiO. Kantoro, mi invitis vin por festi edzion

de mia filo; ajnas, ke neniu festo farias; mi tamen

invitis vin.

ZEBEDEO. Pro tio mi vin dankas! Sed mi kredas

min esti gasto, por kies paroto kaj konduto vi ne bezonas

luonti. Mi parolas lingvon de l'vereco, dirante, ke tiu

okazo estas por vi kaj la aliaj utila puno kaj averto,

sed tiu knabino estas inda ai sia felio. oju, Janjo!

JANJO. Venis do la tago de felico, kiun antaQe kiel

malproksiman lumon en la malhela valo mi rigardis,

kaj i ne volis ai mi proksimii. Nun tio okazis, sed mi

ankorau sentas min fremda en ia varma brilo, mi sentas

min timema kvazau infaneto. — Samtempe mian amikon

mi gajnis kaj mian karan patron trovis. Patro mia,

mi transdonas ai vi salutojn de mia mortinta patrino.
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i ne malbeni^ vin, nur benis kaj diris: >>Se foje via patro

revenos al vi, diru al li miajn saiutojn, diru: estu bon-

veninta el la erariganta maro!>> Tion i diris jus anta

ol liaj okuloj fermiis.

NiKO (deviante siajn larmojn). La buklohara anelo

de rkonkordo hodiau regas. Svingante sian neblankan

flagrubandon i ei la ventega n^aro mian ipon kondukas

al la haveno de Tkvieto, kaj ree min irkauas regiono

de n^ia infaneco kaj iaj vidajoj, patejoj, erikejoj,

herbejoj falitaj, stakoj sur la kampoj kaj fumantaj

draejoj; ion tion i mi vidas kaj miaj oreloj la karan

lingvon adas. Tagon tian neniam plu mi spertos dum

mia tuta vivo; pro tio gaje mi volas in pasigi kaj mala-

miko, enviantc mian fclion tiam nc ekzistu. — Kun lo-

antoj dc tiu domo, kun vi iuj konsentii n^i deziras.

La malafabla rigardo en viaj okuloj aniu en amikan

brilon. Kamaradoj kaj kunvilaanoj, tion ni faru!

ZEBEDEO. Mi atentigas vin pri liaj vortoj, familio

de botisto!

TOBIO (aparte). Vere, lia parolo tuas mian koron!

NIKO. i tiu estas ankora hejmo de Janjo; permesu,

ke i ankau estu la mia dum tiu vespero. — Janjo mia,

pro vi nc fariu kolcro i tic! Vi diris, kc vi ne dcnuncos,

mi agos sammaniere; vi vlajn gezorgantojn ne devas

moki, ar sciu, ili tamen donis al vi rifuejon kaj pro*

tekton, de ilia niano vi ricevis nutraon kaj vestojn.

JANJO. Pro tio mi estas dankema al iii, dankema

gis la morto.

TOBIO (aparte). Bona knabino, mi tion iam
asertis.
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MARTO. Janjo, certe mi ne estus priresponda antau

vi, tamen pri unu afero mi volas vi n demandi. Mi agis

severe kaj ekkolereme kun vi — ar mia karaktero

estas ekkolerema — tion mi konfesas, sed cu mi iam

sentigis ai vi mian manon?

JANJO. Ncniam, zorgantino mia!

MARTO. Infanon de alia mi ne batas, kvankam

miajn proprajn mi vipas kvazau hundidojn; iii apartenas

ai mi mem, kaj e, se mi iii n kripligus per batoj, tio ne

koncernas ai aliaj, pri iii mi zorgas mem.

JANJO. Mi vi n dankas ankaö pro via procedo. Per

malsevereco eble mi estus fariinta malbonmora kaj

nun estus malfelica knabino, malestimata de ciuj. Mi

dankas vin por ke mi nun tiel malkae povas renkonti

la rigardojn de mia patro kaj fianco.

MARTO (aparte). Ho, Dio! sia parolo varmigas mian

koron!

NIKO. Bela tago! Brueton mi aiidas el suproj de

Tpinoj en la arbaro. Sonoj el pasintaj tempoj. — Naj-

baroj, la suno proksimias ai sia subiro; dc foretu mai-

amon kaj persekuton antau oi reo de Ttago kaas sian

vizaon. Konkordon mi deziras!

TOBIO. Mi ankau, antaa mia kunkreskulo. Jen

mian manon!

o NIKO. Bonsaluton, Tobio, bonsaluton!

ESKO (aparte). E mia stonmalmola koro sin movas

^ kiel stono, kiun oni movas. (Laiite.) Ni ciuj repaciu!

' Krisjo, bonsaluton!

o KRISJO. Bonsaluton!

V^ ESKO. Bone! — Cu Ivaro?
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IVA RO. Ticl okazu! Bonsaluton, onklo Zakario!

Ni premu la manojn plennombre unu de la alia, por

postc festeni la intcrkonscnton.

ZEBEDEO. Ivaro! Nun estas seriozeco.

IVARO. Pardonu mian lerceton. Repacion efektive

mi ankau deziras. Ptivole vizaoj de amikoj oi de

malamikoj min irkau!

TOBIO. Marto, vi ankau plibonvoligu vian koron!

Vi silentas.

ZEBEDEO. Edzino dc Tobio, auskultu ai miaj vortoj.

En koroj de iuj vi kredas vin trovi malbonon kaj malicon

kontra vi kaj tiu penso sencese vian sangon boligas;

sed cnprofundiu en vian propran koron, virino, kaj

vi trovos kauzon de via kolero kaj furiozo tie. Kredu

min!

TOBIO. Marto, se vi orelojn havas, audu!

MARTO. Cu tiu ci ne estas tago de malojo kaj ag-

reno? Niaj filoj fine revenis kunportante Konton kaj

ruinigon lastan!

ESKO. Pardonu ai ni!

MARTO. Pardoni vin! Cu cio per tio estas riparata?

Antaö oi viajn faraojn dum tiuj vojaoj ni pagis, almoz»

bastonon ni havos en la mano! (Janjo subparolas en

orelon de sia patro.)

NIKO. uste jes, Janjo mia! Auskultu, kion subdiris

ai mi mia f iiino kaj kion mi jam mem ankaö konsideris.—
Amiko} ja kutimas egaldividi la kaptaon. Ni partigu

la gajnon. Vi ricevu ducent kvindek talerojn, kaj nl

egale multe. Kion vi opinias, Krisjo?

KRISCJO. Tiel estul
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NIKO. Nun vi bone klarigos vin, Tobio kaj Marto,

el la junecaj inalsaa{oj de viaj filoj. Poste iii ne ripeiu

tiajn faraojn.

TOBIO. Niko, Niko. (Premcgas lian manon.) Vi

estas pii bonega oi mi kredis. Duonon de Tgajno!

NIKO. Mi restas je mia vorto, kaj estas la volo de

Janjo.

TOBIO. Ho, printempvespera floro! Mi irka»

prenos vin. La maljunulo vin volas cirkaQpreni! (CirkaQ-

prenas Janjon.)

MARTO (aparte). Bona infanol via boneco min

emocias pii oi la mondonaco.

ERI KO. La plej bonan mi vidisl Cio refariu bone! «-

Iru, Esko, kiam vi havas tempon ai Karri kaj aranu

la aferon kun li. Mi konas Iin, monpunon vi ne necesas

pagi, nur kion vi difektis. Iru kaj paciu kun li!

ESKO. Mi iros plejeble baldafi.

TOBIO. Kaj via malprofito, Anjo kaj Karlo, kaj

eble de iu alia, estas kompensotaj. — Sed vi, Ivaro,

gardu vin de nun!

IVARO. Patro, mi hontas! Tio efikas pii oi puno,

miloble pii. Mi hontas kiel hundo, memorante diversajn

aferojn. — For la isnuna vivmaniero!

ZEBEDEO. Jes, Ivaro; ticl juna kaj jam tiel fervorema

klini Ia glason! Mi volus vin regali per mia bastonol

IVARO. Bone regalu min!

ZEBEDEO. Nu, atentu, oni ankorau fosas irka Ia

radiko de Tarbo; sed baldau montru bonajn fruktojn!

IVARO. Mi ion entreprenos!

ZEBEDEO. Tion faru, kaj faru bravel
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IVARO. Mi farios maristo, Niko!

NIKO. Bone kaj uste decidite, Ivaro! Tie vi perlaboru

vian vivon, tion sciigas ai mi via karaktero!

IVARO. Mi marvcturos kaj rcvcnantc dc tie por

saluti miajn ci-tieajn parencojn, mi esios maristo impona

kun oro en la monujo, kaj multajn profetojn mi hont<

igos.

NIKO. Bonc!

TOBIO. Ha ha ha, Ivaro, filo mia! — Tion faru,

tion faru, kaj estu bonvenonta reen!

IVARO. La afero estas decidita.

ESKO. Ivaro ekiru maren, mi kudros ci tie kune kun

patro kaj neniam edzios, neniam! Kion mi farus kun

edzino? Nun mi konas tiun specon. Trompistinoj iii

estas.

ZEBEDEO. Eble via konsidero anka estas plej

bona.

ESKO. Neniam mi edzios, neniam, estas decidite.

MARTO. Tablon por edziofesto mi pretigis en nia

domo, sed i nun aniu por fianio de Kriscjo kaj

Janjo. Mi invitas vin iujn. Bonvolu eniri! (Eniras la

domon, lasante pordon malfermita.)

NIKO. Ciuj, iuj! Neniu restu malantau ia muro. —
Vi anka, maljuna Anjo, kaj vi, knabo; vin mi ne konas,

vi apartenas ai pii juna generacio.

KARLO. Oni nomas min Karlo de Lenjo.

NIKO. Eniru Karlo de Lenjo! Ciuj eniru! La ojo

forigu malafablecon kaj cagrenon!

ESKO. Certe hodia malojo kaj ojo, dubo kaj

espero alterne Saniis. Dukolora la tago estis kiel afaro.
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ZEBEDEO. Mo, granda tago! La ekfulmojn kaj

tondrojn sekvis klara ielo de Tkonkordo. Ni iam
memoru tiun grandan tagon!

TOBIO. Al la tablo, amikoj! — Iru antac, Andreo,

kaj iudu vian klarneton, poste venas la festirantaro.

(iuj eniras en la domon, unue la tajloro, ludantemaron

de Bjorneborganoj.)



ALEKSIS KIVI.

Aleksis Kivi, finna verkisto, naskiis la 10:an de

Okt. 1834 en la paroo Nurmijärvi, kie lia patro estis

vilaa tajloro. La hejmo estis malrica. Malgrau tio oni

decidis, ke Aleksis, la plej juna el kvar fratoj estu sendota

ai lernejo, ar ne plais ai Ii la metio de la tajloro nek

kamparaj laboroj. Dekdujara li do alvenis ai Helsing-

forso, kie Iin unue instruis en la sveda lingvo n\aljuna

maristOi (Tiatempe iuj lernejoj estis svedlingvaj.)

Poste li estis akceptata en la liceo. La tiama rektoro

estis docento Fr. Cygnaeus, kiu ludis gravan rolon en la

civilizacio kaj li iam restis protektanto de Kivi. Li

fariis studento 1S57, sed premata de malsano kaj

malrieco. Li jam inklinis ai poezio. Lia memoro pri

la hejmvilao, ia serioza popolo kaj netuita naturo

prezentis ai lia poezio finnan fundon. Kaj li vastigas

irkaon de sia fantazio legante alilandan literaturon,

precipe Homcron, dramojn de Shakespeare, »Don Quijote>

de Cervantes kaj danajn teatrajojn ekz. de liolberg.
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plue biblion kaj Kalevalaa Lia unua publikigita verko

estis »Kullervo». Klara observado kaj humoraj ekbriloj

meze de la mallumaj pratempaj legendoj same kiel la

irafaj popolaj turnioj meze de la solene patoza stilo

atentlgas jam en tiu verko pri la direkto de lla talento,

kiu Iin igis erchumore priskribi la kam paran vivon kaj

karakterojn tiajn, kiajn li ilin efektivc estis vidinta

Tiamaniere li sin prezentis en >> Nummisuutarit) (La

botistoj), kiu aperis en jaro I864. Ci estis la unua, vere

originala finna komedio, kiu altiis ai la nivelo de plej

bonaj karakterteatraoj de la mondliteraturo. Giaj per-

sonoj ne disflugadas en la aero, sed staras solide sur

krusto de Ttero, kiel reprezentantoj de malrapida kaj

obstina tavastlanda gento, de ciuflanke bone lumigita.

La verkisto sekvas iliajn ekstreme simplajn pensojn kaj

instinktajn farojn per vcra senpartia fervoro de humo-

risto kaj kun ridetanta simpatio faras el la modesta

motivo grandan serion da bildoj de plej primitivaj per-

sonoj kaj komikaj okazoj. Kivi ricevis premion de la

stato pro tiu verko. En jaro 1866 aperis de li nova

majstra verko »Kihlaus» (La fianio), skribita en sama

humora stilo kiel La botistoj. Poste aperis kajereto da

lirikaj poeziaoj kaj kelkaj dramoj kun motivoj el la

vivo de Tnobelaro. En jaro 1869 aperis la lirika unuakta

teatrao »Lea». Tiu, sur la biblia j rakon toj sin bazanta

' La finna nacia epopeo.
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ekstaza proza tcatrao alvokas iluzion pri la sankta

lando dum tempo de Kristo, kaj profunde tua* konatajn

kordojn en koro de Tpubliko. Samtempe li verkis la

kamparidilion »Yö ja päivä>^ (Nokto kaj tago), ai kiu la

dana romantika teatrao de H. Hertzen vLa filino de la

reo Rene» donis la eksteran motivon. La efverko de

Kivi, la granda romano »Seitsemän veljestä» (Sep fratoj)

aperis en jaro 1870, kaj estas de la arte kreanta spirito la

plej alta kaj dara rezultato en nia lando.

La plej multaj produktoj de Kivi maturiis en la

kampara soleco, en dometo Fanjunkars, e fralino

Charlotte Lönnkvist. Dank' al tiu virino Kivi povis.

liberigita almena de la plej ura zorgo pri la ekzistado,

sin dedii al siaj literaturaj okupoj.

La vivo en tiu izolita angulo, kiel la verkiston premis

ianui nuinko da mono, kunuloj kaj sufia literaturo,

fariis al li ofte enua, kaj por forigi la enuon li kelkfoje

tro klinigis la glason. Plue la korpa trolacigo iom post

iom alkondukis al melankolio, kiu fine 1870 finiis per

spiritmalsano. Kiel nesanigebla li estis sendita al sia

hejmregiona malriulejo.

Li mortis la 3l:an de decembro 1872 en paroo

Tuusula, en dometo de sia frato Alberto kaj estas enter-

igita en tieä tombejo.

Kivi estis la unua originala kaj forta poetpersoneco en

la finna literaturu. Lia kvieta kaj grandtrajta, iam en
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vereco sin bazanta arto altigita de fantar.io kaj persone

stilita, en kiu profunda humoraJo donis apartan stampon,

estis modelo kaj instigo jam al pli ol unu verkistgeneracio.

Kaj ne nur la finna teatrao, kies efektiva pioniro li

estas, sed anka la romana kaj enerale proza beletristiko

sorbas per siaj radikoj el li. Li estis ankau la unua finna

majstro de proza stilo,kiu ellogis el nia lingvo la muzikajn

valorojn kaj donis al siaj frazoj antae nekonitan bel-

sonon, forton kaj esprimon. Ludo kaj vereco, delikata

kaj kruda, romantiko kaj realismo kunfandias en lia

stilo senafekte kaj farias per la flua fantazio kaj impresu

sentema kaj nuancria spegulo.










